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 شودپیشنهاد میو مردم دیگر کشورهای جهان 
 

 نویسنده : ابوالحسن بنی صدر 
 

چند از اصول را نیز پیشنهاد اله وفا که یکژبرخوردار از همکاری مداوم 
و اصولی از است است و دکترحسن رضائی که در نگارش شرکت داشتهکرده

آورد تحقیق او هستند. و دکتر علی صدارت که پیشنهادکننده قانون اساسی ره
 قانون و شرکت کننده در شفاف و دقیق گرداندن اصول و پیشنهادتدوین این 

صدر و عقیله جعفری ماربینی کننده اصولی از این قانون است و دکتر فیروزه بنی
اله وفا و محمد رضا راعی و دکتر علی صدارت و جهانگیر ژو   فریبا ساعدی و 

بخش که با  گلزار ( و دکتر مهران مصطفوی و دکتر نصرالله نجات ) گلیان 
اند و یا در نقد و تکمیل عضویت در دو هیأت، اصول را یکایک نقد کرده

اند و حقوقدانانی که نامهاشان محفوظ اصول راهنمای دوران گذار شرکت کرده
 است.

تر آیند، این قانون اساسی را بازهم کاملامید که نقدهای موجود و نقدها که بعمل می
 کند.

  
  2019برابر با مارس  1398ین تاریخ انتشار : فرورد
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 یرانکه به مردم ا یدرباره قانون اساس

 شودیم یشنهادو جهان پ 
 
 
 شود،یم یشنهادجهان پ یکشورها یگرو مردم د یرانکه به مردم ا یقانون اساس   

نسان ا یراست راه زندگ یافتنبست و گشودن بن یاست  برا یحاصل کوشش مداوم
او بمثابه انسان  یاتح یها و حقوق ذاتاز استعدادها و فضل یابرخوردار از مجموعه

. یجهان و ی( و در رشد در دو جامعه ملآزاد)مستقل و  یختهو بمنزله شهروند، خودانگ
ها را حقوق که، در آنها، رابطه یو جهان یمل یاجتماع یطدر  دو مح یآن زندگ یافتن

قانون واجد  ینا خاطرینبرخوردار از حقوق. بد یعتیو در طب کنندیم یمتنظ
 است: یرز هایگییژهو
 
 یانب یچهفرآورده از  ین،است. بنابرا یترجمان اصل موازنه عدم یقانون اساس ین. ا1

که  هستندیاصول یاگانه و حقوق پنج یاآن . اصول یستن یردینی،و غ ینیاز د ی،قدرت
. بنابر موازنه هستند یترجمان استقالل و آزاد ین،بنابرا بخشند،یبه دولت سازمان م

ن، جها یدر همه جا ین،جهان شمول هستند. بنابرا یگردو حق و حقوق د ینا ی،عدم
نه نباشد گااز حقوق پنج یکه عمل به حق یفیهمگان، همان حقوق را دارند و هر تکل

بدان عمل  یدو نبا شودیده ماند، زور فرموشده یینتب ی،قانون اساس ینکه در اصول ا
 شود.

سته و دَرِ بحث آزاد و نقد آنها گشوده ببا طرز فکرها،  یزدَرِ ست قرار،ینبد  - 2   
 حقوق ینا یاننقد، خود را ب یمنو همه طرزفکرها فرصت دارند، به  شودیم

 بگردانند؛
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در استقالل و  آیند،یم یکدیگر ینسلها که از پ هایینسل که زندگ یک یزندگ نه
رشد انسان و  یاند. به اقتضاگشته یمبن یعدالت اجتماع یزانو رشد بر م یآزاد

ردن ک ینکند. جانش یاز خود زندگ یشبهتر از نسل پ یدهر نسل با یعت،طب یآبادان
 ینده،به آ یدمبا ا یندهاز آ یأس ین،بنابرا ،انانس یانسان با توانا شناس یناتوان انگار
سان که عمل به حقوق و به اجرا گذاردن اند. بدانبوده یقانون اساس ینراهبر در تدو

ار شدن شهروندان و سرش ییقانون، رشد همگان و، بدان، افزودن بر توانا یناصول ا
 بگردد؛ یسرم ی،و شاد یدآنان از ام

دهنده  یلتشک یتوازن در قوا یجاددولت با ملت و ا ینه رابطه قوا ین. ا3
کار  یرابطه شهروندان با دولت است که مبنا یتماه ییردولت که تغ

حقوق  ی،قانون اساس ینگانه، در اافزون بر حقوق پنج رو،یناست. از ابوده
جامعه  واندبت یاند تا که جامعه مدنبازشناخته شده یجامعه مدن یاراتو اخت

 یز( را در خود نگاه دارد و دولت را نیاسیس یزاب و سازمانها)اح یاسیس
حق » یکه دولت حاکم بر شهروندان و دارا یبیمهار کند. به ترت

 یاعمال خشونت، به دولت کارگزار جمهور مردم در زندگ «یانحصار
 و یعدالت اجتماع یزانمحرکه در رشد بر م یروهایحقوقمند و بکاربرنده ن

بدل گردد    .  در  یی،زدااجرا گذارنده قواعد خشونت و به یعتطب یآبادان
 ،«یینتحول از پا» یگریو د« تحول از باال» یکیکار، از دو راه یقت،حق
امروز  یتوضع کند،یها مکننده رابطه یمکه قدرت را تنظ خاطرینبد ی،اول

رابطه  گریهتوج ،«تحول از باال» کهینا یحاست.  توضآورده یدجهان را پد
کردن  یلهاز زور و پول و علم و فن و... با وس یبیقوا و بکاربردن ترک

در مداربسته روابط قوا،  ساالران،یوانو د« دانانفن»و « ساالرانفن»
است. از آنجا که « هاکردن تودهمتحول»مسلط به بهانه  یتتوسط اقل

دک شمارند امروز، ان بدر غر یست،ممکن نبود و ن ینجز ا ییتحول از باال
 یرانیبر و یرانیو یبه تحول از باال یدکه با دهندیاند و هشدار مشده یدارکه ب

ها با حقوق، با رابطه یمتنظ یعنی یین،و به تحول از پا یدبخش یانافزا پا
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 یرا به کار یان. هشداردهندگان غربآوردیشرکت جمهور مردم، رو
 یبا مانع استبداد بازساز نکیاما ا ودندآغازگر آن ب یرانیانکه ا خوانندیم

 شده روبرو هستند.
 یرکه فراگ نییزابه م شوند،یم یرروابط قوا فراگ یکه وقت استینا یراست    
ساخته را  خود یبرا  یاجتماع هاییگاهکه قدرت پا خاطرینبد شوند،یم

ند بدر غرب و  یانهم یرفتن قشرها یل)به تحل کندیم یرانهم بطور مستمر و
 ثباتیرا ب جامعههمانند(،  یهاو جامعه یراندر ا یاجتماع یاز بندگسستگ

و ... در  زور و پول و علم و فن یب. چراکه بکاربردن مداوم ترکگردانندیم
 یندر اصل، جانش ی،جمهور رو،ین. از اکندیها، ثبات را ناممکن مرابطه

ا با کردن رابطه قو ینجانش ین،نابراب یین،کردن تحول از باال با تحول از پا
 یمن ثبات، به یجادو ا هایرانیدادن و یلرابطه حق با حق، با هدف به صفر م

 هایاز راه شرکت در شور یش،شرکت جمهور شهروندان در اداره امور خو
 یعتطب یو رشد انسان و آبادان یاست که ثبات دائم یجمهور یناست. در ا

 یننچو برقرارکردن  یینبکار تحول از پا یقانون اساس ین. اشودیم یشگیهم
 .  آیدیم یجمهور

 
گانه و حقوق است، بخش نخست حقوق پنجشده یمدر دوبخش تنظ ی. قانون اساس4

ست، به و بخش دوم که منطبق با اصول بخش اول ا گیردیرا در بر م یجامعه مدن
 دهدیامکان م به هر جامعه یاسقانون اس ینا ی. اجراپردازدیسازمان دولت و رشد م

کردن عالفهمواره بازتر و تواناتر به  ،رشد یمنکه به  یابدرا ب یباز ینظام اجتماع
 یانماز  یاجتماع ی. و به همان نسبت که تضادهاشودیمحرکه در خود م یروهاین

و  جویدیم ییرتغ یزن سازمان دولت شود،یتر مکامل یاجتماع یدو توح خیزندیبر م
حق با حق آنها  یهاو رابطه یششهروندان از حقوق خو یترجمان برخوردار

 یانجامد؛شهروندان، ب یشورا یبه معنا یبه جمهور بایدیم یرص یند. اگردیم
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 یافتن را به یعقل سبب جو اند،یامدهکه حقوق بشر به عمل در ن یتواقع ین. ا5
اش با قدرت قدرت و رابطه ق بهح یفموجود در تعر  . تناقضانگیزدیعلل آن بر م

و  از امکانها یدر برخوردار یحقوق و نشناختن برابر ییاز شناسا یو تناقض ناش
فلت غو آن حق از حقوق انسان و  ینن ایااز تقدم و تأخر قائل شدن م یتناقض ناش

 یلمجموعه را تشک یککه نه تنها حقوق انسان که حقوق پنجگانه  یتواقع یناز ا
 جابیرا ا یگراز حقوق د یازحقوق، برخوردار یکاز هر  یرخوردارو ب دهندیم
 ینانشجو  یگر،د یندگانز یاتانسان و ح یاتو مبهم ماندن رابطه حق با ح کندیم

انسان  نیکه ا یتواقع ینرفتن ا یادهمگاندهنده و از  ییرقدرت بمثابه تغ نانسان شد
 یبخاطر به بندگ یاو  دهدیم ییرو تغ کندیم ییرعمل به حقوق، تغ یمناست که به 

اند، شده هستند که سبب یعوامل کند،یم یرانو و شودیم یرانقدرت درآمدن، و
 یطمح یبند و هم، با تخرنکن ملع یشخو یاتح یها، هم خود به حقوق ذاتانسان

، را از حقوق خود برخوردارباشند یگرد یندگانآنکه خود و ز یامکانها برا یست،ز
 که : کندیم یجابعوامل، ا ینبرداشتن ا یان. از مدبرنیم یاناز م
ن گفت جهان شمول شود تا که بتوا یفو نه به قدرت تعر هایشگییژه. حق به و5.1

 یرونبهام برا از پرده ا یگرد یندهانسان و هر ز یبتوان رابطه حق با هست یزاست. و ن
 آورد:
کر و طرز فمقدم بر طرز  خاطرینباشند. بد یاتح یحقوق پنج گانه ذات ی. تمام5.2

طرز فکر و طرز عمل انسان هرچه باشد،  یگر،عمل هر انسان هستند. به سخن د
م هبتواند به حقوق خود عمل کند .  یداو از حقوق برخوردار است و او با یاتح

را از  یشاز حقوق خو دفاعحق او است و هم حق دارد  یگراندفاع از حقوق د
 یذات یهستند. حقوق مل یشهروند یاتح یذات یقوق شهروندمطالبه کند. ح یگراند
 یاتح یذات یهر جامعه هستند. حقوق هر جامعه بمثابه عضو جامعه جهان یاتح

هستند.  یعتطب یاتح یذات یزن یعتهستند و حقوق طب یهر جامعه و جامعه جهان
 هستند؛ یداشتن و یستندن یو ستاندن یو دادن کردنیوضعگانه حقوق پنج ین،بنابرا
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او از  یبرخوردار یازمندن یشهر موجود زنده از حقوق خو ی. برخوردار5.3
 یعمهم و تن دادن به توز ینعمل به حقوق است. غفلت از ا یالزم برا یامکانها

 یمنظقدرت در ت یداکردنبس نابرابر امکانها که فرآورده روابط قوا و نقش ناظم پ
را از عمل به حقوق  یندگانز یگرانسانها و د ها است، در سرتاسر جهان،رابطه ینا

 یعابرکردن توزبر ی،عدالت اجتماع یزانبر م ین،است. بنابراناتوان کرده یشخو
 شود؛یمقرر م ی،قانون اساس ینامکانها، در ا

.. و. ینیو د  یو قوم یو مل یو جنس ینژاد ییگرا گییژهکه و ین. بنابرا5.4
 ینو بنابرا کندیگانه را که جهان شمول هستند، ناممکن ماز حقوق پنج یبرخوردار

دن و گرفتارکردن در مدار که گرفتار ش -مرز کردن  یجادا یزآورا دست یتیکه هو
 کند،یحقوق را ناممکن م نیاز ا داری، برخور- کندیم یبسته روابط قوا را جبر

محل و امکان  یرا ب هاگراییگییژهو ی،اساس قانون یناصول ا یگرگانه و دحقوق پنج
 یمن به ییجو یت. راست راه هوآورندیهمگان را از حقوق فراهم م یبرخوردار

 ورشد که خود در گرو عمل به حقوق و بکارانداختن مجموع استعدادها و فضلها 
 . گشایندیها با حقوق است را مرابطه ظیمتن

 یمرواقعبر مجموع حقوق انسان، ا ین،بنابرا ی،بر استقالل و آزاد یت. تقدم امن5.5
 کنند،یم یزآوها دستمسلط که یستن یتها است. اما تنها امنمستمر در همه جامعه

سان و حقوق حقوق ان یانو هم م کنندیحق بر آن حق را مقدم و مأخر م ینآنان، هم ا
ها القاء ندروغ را به انسا ینو ا شوندیم ییقائل به جدا یو حقوق شهروند یعتطب
حقوق و  یفتعر رو،ین. از اکنندیم ینجانش یرا هم با منافع مل ی. حقوق ملکنندیم

 مانع مهم از ینضرور است تا که ا یکدیگر،و شفاف کردن رابطه حقوق با  یقدق
 برداشته شود؛ یاناز حقوق از م یموانع برخوردار

 یرو یگرد یندگانز یبا برخوردار یشق خوانسان از حقو یبرخوردار یان. م5.6
 کنند؛یم یجابرا ا یکدیگرنه تنها تزاحم وجود ندارد که  یز،ن ینزم

 یبه متمرکز و بزرگ شدن قدرت یجا یعتطب ی. رشد انسان و آبادان5.7
از باال را  ییرقدرت جبر تغ ین. اشودیخوانده م دارییهاست که سرماسپرده
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 یشخورکردن)پ یندهدر حال و آ ین،زم یرو یگرد یندگانبه همه انسانها و ز
انسان  د.  ضرور است که رشکندیم یل(، تحمیندهکردن آ ینمتع یشو از پ

خود، هدف و روش  یکردن استعدادهااز حقوق و فعال یبرخوردار یمنبه 
 یقت،. در حقیفزایدن یرانیبر و یرانیچنان و، هم«از باال ییرتغ»بگردد تا که 

از  یزن گرییراناست، جهت وشده ییناز باال به پا ییریچون جهت هر تغ
است که، به پندار  یعتطب ینا یجه،است. در نتگشته یینباال به پا

 ینترگرفتار بزرگ یعتطب یر،از همه قرار دارد. ناگز تریینپرستان، پاقدرت
به انسانها  یدبا یاست. قانون اساسبرهم افزا، شده هاییرانیو ها،یرانیو

و مرگ به  یرانیرا از و ییرقدرت رها شوند و جهت تغ یامکان دهد از بندگ
 دهند.  ییرتغ یرشد و زندگ

و بنابر  قوا در سطح هرجامعه و در سطح جهان است ینددولت برآ کهین. بنابر ا5.8
 و خود درآورده یتکمحرکه را به مال یروهایامکانها و ن یتها، اقلدر جامعه کهینا

 یمتنظ محرکه را یرویو آن ن یناز زور و ثروت و دانش و فن وظن و گمان و ا یبیترک
شمول را جهان یگربرده و خشونت ادهایرا از  زداییتو خشون ها کردهکننده رابطه

 ینشکل، ا یهرم یاجتماع یهاکه از قاعده تا رأس نظام یناست و بنابراگردانده
درت و مرامها ق یاندر ب یگانهاز خود ب هایینقوا و د یهاکننده رابطه یمتنظ یبترک

انسانها  یرخورداب ستند،قوا ه یهارابطه یمدر تنظ یبترک ینبکاربردن ا کنندهیهتوج
قانون  ینبنابرا رو،یناست. از ابس مشکل گشته یش،از حقوق خو یندگانز یگرو د

فاع از حقوق، دوق و جز عمل به حق یگانه و کارجز حقوق پنج یدولت مرام ی،اساس
جامعه  یهاندارد. رابطه انسان با نهاد یی،زدااز جمله با بکاربردن قواعد خشونت

 ی،دکند تا که، در هر جامعه، شهروندان، برخوردار از حقوق شهرونیم ییرتغ یزن
 . یابندرا باز یاجتماع ینهادها یرهبر
گانه و مشتمل بر حقوق پنج ی،قانون اساس یناصول بخش نخست ا قرار،ینبد    

 به دولت، با یدنو اصول بخش دوم، در سازمان و سامان بخش یحقوق جامعه مدن
 اند.شده یرو تحر ینها، مطالعه و تدومانع ینتوجه به ضرورت زدودن ا
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در نگارش  هایشان،گییژهشمول و وواقع مستمر جهان یامرها ییشناسا یمن. به 6

ضرورت،  یاند، بلکه به اقتضالحاظ شده امرهایننه تنها ا یقانون اساس یناصول ا
شفاف بگردند و هم  ردهایدکو نبا یدکردهااند تا هم باو آن امر مستمر آورده شده ینا

 بمانند؛ ماندر ا یقانون، از کهنگ یناصول ا
 
است، در نگارش، نه موجز بوده یسیو نه مبهم نو یسی. از آنجا که بنابر شفاف نو7

هر اصل،  یناست. در تدوروش کار شده یسیکه به اندازه و شفاف نو یسینو و مبهم
 یانون اساسق ین،است. باوجود اکرده ییناندازه را هرچه شفاف شدن آن، تع

 ؛ناقض آنها باشد یدنبا شوند،یکه وضع م ینیدارد که قوان هایمهضم
 
« دانش»و  یاسیس« دانش»حقوق و « دانش»از جمله  ی،اجتماع یها«دانش. »8
. تازه کنندیرا القاء م یکه قدرت محور هستند، قدرت باور ینبنابرا ی،و مرام ینید

 یمقدرت شدن حق در تنظ ین. تجدد نقد و جانششوندیها نقد مدانش ینتازه، ا
« دانش» یتجمهور مردم که ذهن ذهنیتنه تنها  خاطر،ین. بدشودیم یفها تعررابطه

آن، قدرت بمثابه رابطه  یهمارا که بن یفیاز جمهور مردم، تعر یشترآموختگان، بسا ب
 کهین. حال ادهندینباشد، به خود راه نم رود،یرابطه بکار م ینکه در ا یبیو ترک

شود. یو مانع از رشد آن م داردیعلم را در بند ظن و گمان نگاه م یقدرت محور
، هشدارها که نسبت به است یانکه در غرب امروز از آن سخن بم یبست فکربن

ها جامعه ینگرفتن زورباوران در اقوت شوند،یتمدن غرب، داده م یکنزد یفروپاش
از  یبیتخر یهاو بزرگ شدن مداوم درصد فرآورده گرییرانو بزرگ شدن ابعاد و

 -انسان،  یاستعدادها یبو تخر یدن تولیااز جر هایهو خارج شدن سرما یدکل تول
خشونت که  ینجو سنگ ینو ا - سازدیمحرکه را م یروهایه که نمحرک یرویبمثابه ن

 ینیراهنما، از د هاییشهها و اند«دانش»به نقد  یفور یازن شود،یم ترینمدام سنگ
که کار از کار بگذرد، از آن یشتا که پ استیستهاست. نقد باآورده یدرا پد ینید یرو غ
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 یمنو به  یابندرا باز یو بدان، فرهنگ استقالل و آزاد یاستقالل و آزاد یانانسانها ب
ها جامعه رو،ینکشند. از ا یرونب یستیرا ازکام ن یگانه، زندگعمل به حقوق پنچ

 نوع هستند.  یناز ا یاساس قانون یازمندن
 
ممکن  یرارد زباز وجود ندا یاست. رابطه قوا. مدار قدرت، مدار بسته9
 یتواقع« جامعه باز»ها است، کننده رابطه یمقدرت تنظ یتا وقت رو،ین. از ایستن
 یطمحرکه و مح یروهاین گریراناند، وکه بسته یزانیها، به م. لذا، جامعهکندینم یداپ
 یرپذحولباز و ت ین،زم یبر رو یاتح بقایپس،  یناز ا خاطر،ینهستند. بد یستز

 . کندیم یرناپذرا اجتناب یاجتماعگشتن نظام
از، رابطه ب یراز به رابطه حق با حق دارد. یازن یرپذباز و تحول یاما نظام اجتماع     
است که  رابطه ین. در اشودیرابطه م ینباز، فرآورده ا ینظام اجتماع ین،بنابرا

دن نظام و در رشد انسان و بازترکر شوندیم یدمحرکه در حد مطلوب تول یروهاین
 . وافتندیبکار م یاجتماع

 
باز و  ی،ها بشوند تا که نظام اجتماعکننده رابطه یم. هرگاه حقوق بخواهند تنظ10

قوا  یندول از برآتح ینشود و جهت ا یرپذتحول بایدیم یزبگردد، دولت ن یرپذتحول
ق کننده حقو ینکننده حقوق و تضم یفکننده و تعر یینقدرت محور، تع یو سازمان

« دانش»که تناقض حق با قدرت است.  ددر بردار یتناقض ذات یفتعر ینا –
باشد که به شهروندان  یدبا یه سازمانب -تناقض است  ینگرفتار ا یزقدرت محور ن

در  ودر شوراها  یی،شورا یدر جامعه باز، برخوردار از جمهور دهد،یامکان م
 رو،ینشرکت کنند. از ا یهمگان یشورا

 
حق از  یزتم یزانکه بمثابه مبل یدبدان رس یدکه با ی. عدالت نه همچون هدف11

عمل به  یمناست تا که، به شده یترعا یقانون اساس یناصول ا یناحق، در انشا
 یهارابطه ی،عدالت اجتماع یزانها بر ماز روز نخست، رابطه ی،قانون اساس ینا
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 یانفرآورده روابط قوا هستند، از م که هایضو تبع هایحق با حق بگردند و نابرابر
جامعه شهروندان به حداکثر  یختگیهر شهروند و خودانگ یختگیو خودانگ یزندبرخ

در حد مطلوب ممکن شود و جامعه باز شهروندان  هایهکنند و فراهم آوردن سرما یلم
 متحقق بگردد. ی،عدالت اجتماع یزانبرم یرشد در استقالل و آزاد ی،رشد جو

هنما را به استخدام را یشهاست و اند یهتوج یازمنداست قدرت ن که دانسته ینک. ا12
درت قکه دانسته است  ینککند، ا یهشتا که بطور مداوم توج آوردیدر م یشخو
که  ینکا  کند،یم یگانهاز خودب گیرد،یخود م یهرا که بکار توج ییراهنما یشهاند

خود را، از خود )قدرت(،  گریهاییرانو نیقربا یاست قدرت توجه انسانهادانسته
است، پس ضرور کرده نهیگارا از خود بکه خود آن گرداندیبر م ییفکرراهنمابه 

از،  المقدوریحت یچنان باشد که قانون اساس یزدولت ن یاست که سازمانده
و روش عمل به  یاصول قانون اساس یگر،مصون بماند. به سخن د یگانگیازخودب

 یاسدرت اصول قانون اسق یناز متمرکز و بزرگ شدن قدرت بگردند و ا عآنها، مان
امر مستمر و  ینمانع از اجرا شدن آنها، بگردد. با توجه به ا  یاو  یگانهاز خود ب یارا 

با  ینراهنما توسط قدرت است، دشم هاییشهشدن اند یگانهجهان شمول که ازخودب
وا، قمستمر از روابط  ییبه رها یجا یدبا یر،مرام استبداد فراگ یطرزفکرها، حت

 یسرراهنما م هاییشهنقد اند یی،رها ینقدرت بسپارد. بد یاز بندگ ییرها ،ینبنابرا
 یز بندگا یی)رها ییرآن تغ ینبگردد. ا ییو همه جا یاگر بحث آزاد همگان شودیم

 یابیسمت ییرتغ یرد،قدرت( است که هرگاه در سطح جمهور شهروندان انجام پذ
شد بر و ر یدر استقالل و آزاد یزندگ ی،مرگ، به راه زندگ یراههاز ب یجهان معهجا
 . رسدیبه انجام م ی،عدالت اجتماع یزانم
 
 یگرد یاز حقوقدانان و صاحبان دانشها یجمع ی،قانون اساس ینا یندر تدو   

 یدون مانع است. اما آوردن نامهاب یکسان یاند. از آنها، آوردن نامهاشرکت کرده
 تند ازآورد، عبار توانیکه م یکسان یبا مانع روبرو است. نامها یگرید کسان 
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چند از اصول را نیز پیشنهاد اله وفا که یکژبرخوردار از همکاری مداوم 
و اصولی از است است و دکترحسن رضائی که در نگارش شرکت داشتهکرده

آورد تحقیق او هستند. و دکتر علی صدارت که پیشنهادکننده قانون اساسی ره
 ت کننده در شفاف و دقیق گرداندن اصول و پیشنهادتدوین این قانون و شرک

صدر و عقیله جعفری ماربینی کننده اصولی از این قانون است و دکتر فیروزه بنی
اله وفا و محمد رضا راعی و دکتر علی صدارت و جهانگیر ژو   فریبا ساعدی و 

) گلزار ( و دکتر مهران مصطفوی و دکتر نصرالله نجات بخش که با  گلیان 
اند و یا در نقد و تکمیل عضویت در دو هیأت، اصول را یکایک نقد کرده

اند و حقوقدانانی که نامهاشان محفوظ اصول راهنمای دوران گذار شرکت کرده
 است.

 
ر دفاع دجامعه دفاع از حقوق بشر است و عمر را  یادگذارکه بن یعمحمود رف از آقای

گانه را مطالعه و نظر موافق خود را است که بخش حقوق پنجحقوق گذارنده یناز ا
و در  یرگانه را تکثکه متن حقوق پنج یعمران یددکتر حم و از آقای استاطالع داده

 ترنقصیه بب یشکه با نقد خو انیهمه کس یزاست و نصاحب نظران قرارداده یاراخت
   اند، سپاسگزارمرسانده یاری یکردن قانون اساس

 1398 ینفرورد 11
 صدریبن سنابوالح
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 بخش اول

 گانهی و  حقوق  پنجددر اصول راهبر
 

 فصل اول

 یددر اصول راهبر

 
ناپذیر است و جمهور شهروندان، مستقل، واحد و تجزیه کشورایران  :اولاصل 

 به صفت ملت، بر تمام وطن حق دارند.

بر مبنای طبقه، مذهب، قومیت، زبان،  تبعیضدر ایران هرگونه  :دوم صلا
همگان در حقوق و  ،بر وفق این قانون اساسیرنگ، جنیسیت ممنوع است. 

از حقوق  ،برابرند. شهروندان بدون تبعيض ،هستندکه عمل به حقوق تکالیف 
برخورداری آنها از این حقوق  ،قانون اساسی گانه برخوردار و برابر اینپنج

 شود.تضمین می

گانه ملغی و قوانین ناقض حقوق پنجقانون اساسی جمهوری اسالمی  : سوم اصل
  هستند. 

ناپذیر است. هر خدشه و ذاتی هر انسان ،شخصيت و کرامت :چهارم اصل
قانون، مصوب، رویه و یا سیاستی که نگاه ابزاری به انسان داشته باشد نامعتبر و 
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شخص و یا بین شخص و اجرای آن ممنوع است. هرگونه رابطه سلطه میان دو 
 .یک گروه و یا دو گروه، ممنوع است

 هبه هم پیوست دولت ایران جمهوری مستقل واحد بر اساس موازین  :پنجماصل 
 جامعه ملی بمثابه حقوق جامعه ملی و حقوق و حقوق شهروندی و حقوق انسان

و بر طبق این قانون  استتشکیل یافته ،و حقوق طبیعت جهانی جامعه عضو
 پذیرد. ی سامان میاساس

اساس سازماندهى كارهاى گوناگون در جمهوری نوین، تشکیل  :ششماصل 
ها، از انتخابی جمهوری، مقام این شورا بر مبنای هر شهروند یک رای است. در

 و سازمانی شریک در نهادو انتصابی، موروثی نیستند و هیچ شخص و گروه و 
به معنای حق شرکت در اداره امورخویش و امور  ،والیت جمهور شهروندان

 .نیست ،جمعی بر وفق دوستی و برابری

ه هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو جامع :هفتماصل 
سل ملی، حق والیت خویش را مستقیم از راه همه پرسی و یا غیر مستقیم با تو

ی قوانمایندگان خویش در همه در انتخاب  دبه رای مستقیم و مخفی و آزاد خو
 کند. اعمال می وسائل ارتباط جمعیاجرایی و قضایی و گذاری و قانون

اصول آزادی و استقالل و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور   :هشتماصل 
آنها وظیفه دولت و همه مجموعه ای تفکیک ناپذیرند و حفظ مجموعه

ده از است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفا شهروندان ایران
ن آزادی، به استقالل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایرا

ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل و کمترین خدشه
 ات،آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقرر ،تمامیت ارضی کشور

 .سلب کند

ارسی است. اسناد و مکاتبات فزبان و خط رسمی جمهوری ایران   :نهماصل 
و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای 
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های گروهی و تدریس ادبیات آنها در کنار محلی و قومی در مطبوعات و رسانه
  .زبان فارسی آزاد است

ای م ایران، پرچم سه رنگ افقی سبز و سفید و سرخ با نشانهپرچ  :دهم صل ا
وطن  ایران با همه تنوع قومی آنها در شهروندانکه ترجمان اشتراک جمهور است 
  باشد.

 سرود ملی ایران بیانگر ارزش جان و کرامت انسانی، همبستگی :یازدهم اصل
ادی، استقالل و آزملی و صلح جهانی و بکار افتادن نیروهای محرکه در رشد در 

 بر میزان عدالت اجتماعی، است.

یزان رشد برپایه استقالل و آزادی و بر م ،شعار جمهوری ایران :دوازدهماصل 
 عدالت اجتماعی است.

ان اداری کشور سازمانی در خدمت ازمس ،در جمهوری ایران :سیزدهماصل 
دهی و انسازم ،شود و این هدفرشد انسان و آبادانی طبیعت تعریف می

 کند.ن را تعیین میآدهی سامان

ارتش ملی نیروی مسلحی است که مبتنی  ،در جمهوری ایران :چهاردهم اصل
ن، وطبر انضباط دقیق و سازماندهی مردمساالر شکل گرفته و مسئولیت دفاع از 

ردن استقالل و تمامیت ارضی کشور را برعهده دارد. آموزش و پژوهش و به روزک
  .نون نظامی دائمی استدانش و ف

طرف ارتش الزم است که کامال بی ،داخلیسیاسی  در اختالفات :پانزدهمصل ا
 درحدی که نیروی انتظامی توانا به ،در صورت عصیان مسلحانهباقی بماند. 

ارتش  ،با موافقت رئیس جمهوری و مجلس شورای ملی ،فروخواباندن آن نباشد
ورود ارتش دهد. نیروی درخواستی را در اختیار فرمانده نیروی انتظامی قرار می

تواند از تجهیزات نظامی و افراد به عرصه اقتصاد ممنوع است. اما حکومت می
 ن در کارهای عمرانی استفاده کند.آ
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 دومفصل 

 در حقوق ذاتی حیات انسان
 

عمل به آنها است و  وجود حقوق و که حیات قائم بهبنابر این:  شانزدهماصل 
د که فعالیتهای شونو مانع از آن می ناپذیر هستنداین حقوق از حیات جدایی

ر هر بتقدم دارند بر نوع باور و پس حقوق ، حیاتی انسان محدود و مقید بگردند
نام مصلحت ببنام دین و  ،رو. از اینوضعیت و موقعیتی که انسان در آن قراربگیرد

 شوند. ه موجب حکم دادگاه این حقوق سلب نمیدولت و ب

حکم زور  ،تکلیف بیرون از حقوق ذاتی حیاتنجا که آاز    :مدههفاصل 
وضع تکلیفی که سالب حق بگردد، ممنوع است و عمل به تکلیفی که  ،است

 گذاری بگردد.انونتواند موضوع قحقی از حقوق نباشد، نمی

قانون اساسی را تشکیل  هرحقوق موضوعه که اصولی از : مهجدهاصل 
شوند، دهند، ناقض حقوق ذاتی حیات نیستند و قوانین عادی که وضع میمی

 .نیز، نباید ناقض حقوق ذاتی حیات باشند

هستی شمول هستند، همه ذاتی حیات بنابراین که حقوق : منوزدهاصل 
ئم به عمل به آنها است. رند که حیاتشان قامندها از حقوقی برخورداحیات

 .  طبیعت نیز از همین حقوق برخوردار است

کنند و یک مجموعه را تشکیل دیگر را ایجاب میحقوق هم: مبیستاصل 
 آویز نقض حق دیگری کرد.توان دستدهند، بنابراین، هیچ حقی را نمیمی
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هر انسانی  :استانسان برخوردار از استقالل و آزادی : بیست و یکم اصل 
 نوع تصمیم. استقالل وانتخاب مستقل است در گرفتن تصمیم و آزاد است در 

ذیر پجدایی از یکدیگر آزادی نسبت به یکدیگر تقدم و یا تأخر ناپذیر هستند و
 ،لذا .نیز نیستند

 وبرخورداری از امکانها  ،خود ،. بنابراین که برخورداری از استقالل21.1
در « قدرت فرد» ،آزادی در ضد خود ،نیروهای محرکه است و بدون استقالل

ه باید امکانها و نیروهای محرک ،بر میزان عدل ،کندتعریف پیدا می ،روابط قوا
 چنان توزیع شوند که هر انسان از آنها برخوردار بگردد.

 ، خودمختاری او در اعمال والیت )= شرکتجامعه شهروندان.  استقالل 21.2
 بر اصل دوستی(، بنابراین، محدودخویش جامعه  در رهبری جمهور شهروندان 

 الیتونوع اعمال حق  اختیار او بر  و اونشدن حق والیت توسط بیگانه و آزادی 
 در و شخصی نهادهیچ  راجمهور شهروندان  زادیآاستقالل و  ،است. بنابراین

 . کندمحدود نمی ،ای از بیروندرون و هیچ بیگانه

توان نقض کرد. زیرا استقالل .  بخاطر استقالل و آزادی هیچ حقی را نمی21.3
 کنند. و آزادی عمل به دیگر حقوق را ایجاب می

های کشور با کشورهای دیگر، بر اصل تنظیم کننده رابطه: مبیست و دواصل 
 موازنه عدمی یعنی بر وفق حقوق ملی و حقوق جامعه ملی بمثابه عضو جامعه

حقوق طبیعت باید باشد. کمال حقوق شهروندی او و ق انسان و جهانی و حقو
های اجتماعی با یکدیگر نیز، های فرد با فرد و گروهاست که رابطهمطلوب این

بر وفق حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی او و حقوق طبیعت برقرار 
ا و لیتهشوند، فعاق این حقوق تشکیل میوفشوند. لذا، ارکان دموکراسی که بر 

 . کنندحقوق تصدی  بروفقهای خود را باید رابطه

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



22 
 

بکاربردن زور، به قصد جلوگیری از عمل به حقی از حقوق،  ممنوع  .23.1
 باشد؛

ها و زمین حق برابر پیدا کنند. از آنجا که های روی زمین بر آسمان. انسان23.2
وظیفه جز عمل به حق نیست، پس میزان تخریب طبیعت و آلوده شدن محیط 

از  زیست و مرگ و میر جانداران و گیاهان گزارشگر  اندازه محرومیت انسانها
ان و یفه شهروندها وظحقوق خویش هستند.  لذا دفاع از حیات همه ذی حیات

 است؛ های جامعه و نیز دولتنهاد

پذیری هر دو ناقض حقوق، در سطح فرد با گری و هم سلطههم سلطه .23.3
 د. های دیگر، ممنوع باشفرد و در سطح گروه با گروه و در  سطح ملت با ملت

ز بنابر این که دوست داشتن و دوست داشته شدن حقی ا:  مبیست و چهاراصل 
 سان است و بنابر این که برخورداری همگان از حقوق و توانایی برحقوق ان

ز ادر برخورداری رشد، در گرو توحید اجتماعی )بمعنای برابری واقعی همگان 
حقوق و تعلق امکانها به همگان و تابعیت حاصل کار از کار( است، مقرر 

شد. از آنجا ها، اصل بر توحید و نه تضاد اجتماعی باشود که در تنظیم رابطهمی
ها و نیروهای محرکه و کاربرد که اندازه تولید سرمایه اجتماعی و دیگر سرمایه

تماعی بهینه آنها به میزان توحید اجتماعی بستگی دارد و از آنجا که توحید اج
هم سبب و هم هدفی از هدفهای رشد بر میزان عدالت اجتماعی است،  ،خود

جویند و ستواری میدموکراسی برآن اای است که ارکان پایهتوحید اجتماعی 
 ماند:بدان، دموکراسی از فساد مصون می

اند و هر دو بطور برابر . زن و مرد برای دوستی با یکدیگر خلق شده24.1
 هستند.ها و نابرابریها ملغیتمامی تبعیض ،. بنابراینحقوقمند هستند

جا که .  جمهور مردم با  یکدیگر برادر و خواهر و در حقوق برابرند. از آن24.2
تواند بکار دشمنی آید مگر وقتی که مندی برابرند و عقیده نمیهمگان در حقوق

آید، اختالف در عقیده و باور و یا جنسیت  و تعلق به به استخدام قدرت درمی
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قومی و ملی و نژادی نمی جنسی ودینی و مرامی و موجب تبعیضهای  قومی،
 شود.  ناقض و مانع دوستی شهروندان با یکدیگر نمی گردد و

 . هر شهروند حق دارد با هر شهروند جامعه دیگری دوست بگردد.24.3

زدایی باید که وظیفه دولت و جامعه مدنی و شهروندان خشونت. بنابر این24.4
نون قضاوت که اصولی از قا باشد، دولت باید متجاوز را، برابر اصول راهنمای

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

 دوستی و صلح با دو حق و ،در نظر با حق اشتراک در نظر .  حق اختالف24.5
 است. لذا، همراه 

نام اختالف در نظر و باور و ب  -است از آن که جنگ شکلی -الف. خشونت 
، مرامی، قومی، ملی، های جنسی، نژادیها از جمله تبعیضبعیضبنا بر انواع ت

 دینی و مذهبی، ممنوع است. و 

ها و ها و دانشها و دادهها و اطالعب. برقراری بدون سانسور جریان اندیشه
، در نظرسبب توحید در نظر ، اختالف داز رهگذر نق شود تا که،ها مقرر میفن

گیری شبه تضاد و دشمنی پی در نظر تن اختالفیافبه یمن رشد گردد و از جهت
 شود.

های حق برخورداری هر انسان از استعدادها و فضل م: بیست و پنجاصل 
خویش، در زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، برسمیت شناخته 

 شود: انسان استعداد جستن اندیشه راهنما )باور دینی یا غیر آن(  را دارد ومی
گیرد. او غیر از این استعداد و استعداد اُنس که حق دوستی ترجمان میبکار 

است، استعداد رهبری دارد ،  استعداد آفرینندگی دارد، استعداد آموختن دارد آن
ادی ، استعداد تربیت دارد، استعداد هنرمندی و هنروری دارد ، استعداد اقتص

و حق برابر برآن محیط اابراین، ها دارد.  بندارد و... و افزون بر استعدادها فضل
اجتماعی و طبیعی دارد که او را بر بکار بردن استعدادهای خویش و  زیست

   پرورش آنها  توانا کند . لذا،
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ل و آزادی ها بر اصول استقالنهادها و بازسازی نهاد.  تغییر رابطهِ انسان با 25.1
عدادها تولد، جامع استو رشد بر میزان داد و وداد، بدان است که انسان از بدو 

تلقی شود:  میزان از دست رفتن جامعیت انسان، میزان ضد حقوق و ضد 
 دهد.ها و جامعه را بدست مینهاداستقالل و ضد آزادی و ضد رشد شدن  

.  از آنجا که انسان بهنگام بکار بردن مجموع استعدادها و فضلهای 25.2
های نهادکند، یشد و عمل میاندخویش، خودانگیخته، یعنی مستقل و آزاد، می

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

ز . از آنجا که برخورداری هر انسان از حق رهبری ، شرط برخورداریش ا25.3
قابل تفویض به  های اواستعداد یک ازهیچحقوق و استعدادهای خویش است، 

. ز استعدادها بگرددک اهیچ یتواند جانشین او در یو دیگری نم غیر نیست
باید باز و ین،  نظام اجتماعی میارهبری هر کس بدست خود او است. بنابر 

پذیر بگردد به ترتیبی که جمهور مردم بتوانند در مدیریت جامعه خویش تحول
 کهشرکت کنند. توضیح این

رو، هدف ای باز،  پیدا کنند.  از اینباید سامانهمی های آننهاد.  جامعه و 4/25
امعه، های جنهاداز تدوین قانون اساسی و اجرای آن، از جمله باید این باشد که 

های نهادبمثابه دستگاههای تخریب انسان و محیط زیست و تولید قدرت، با 
 پذیر، در خدمت انسان خودانگیخته، جانشین گردند. باز و تحول

، پشیمانی در صورت خطا :  نقد و هشدار و اظهار حق و،مست و ششبیاصل ی
 کنند: در شمار حقوق انسان هستند. این حقوق ایجاب می ،عفو ،دیدن زیانو 

.  اصول قانون اساسی بیانگر حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق 26.1
ملی و حقوق جامعه او بمنزله عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت باشند.  

 کم و کاست کند،باید از این اصول تبعیت بیگذاری عادی نیز میانونق

حال که شهروندان در  نقد و اظهار حق و هشدار و اعالن خطر . در همان 26.2
باید از بیشترین استقالل و آزادی برخوردار باشند، خود نیز باید به حقوق پنجمی
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های زبان گیرواج زبانی که ویژهآیند، عمل کنند و در گانه که در قانون اساسی می
، -دهد مایه آن را تشکیل نمیزبانی که از جمله زور بن -آزادی را داشته باشد 

 شرکت کنند. و 

واردکننده  دیده است  و جبران کردن نیز وظیفه زیان. عفو کردن حق زیان26.3
است. محیط اجتماعی خالی از زور، حق همگان است. برخورداری از این حق 

زدایی حق هر انسان و جامعه انسانها تلقی شود . اما کند که خشونتایجاب می
زدایی  نیاز به استقرار تمامی ارزشهای معنوی، بخصوص استقرار خشونت

نها، ارزشهایی دارد که برخورداری هر انسان را از حقوق خویش، در جامعه انسا
، ایثار، امداد و به عهد، صداقت، وفای کنند: مهر، شهادت بر حقمیسر می

 استمداد، ارشاد و... و بخصوص،

انسانها بطور عام، باید رابطه ، بطور خاص، و رابطه دو همسر. رابطه 26.4
 های آنها با یکدیگر باشد. اگر زور در کار نیاید و انسانها ، در مقام عملفضل

با  هاشان است کهبه حقوق خویش، با یکدیگر رابطه بر قرار کنند، از راه فضل
 . کنندیکدیگر رابطه بر قرار می

ها شمنیانسان به هنگام تولد قدم در دنیای د بنابراین که :  مبیست و هفتاصل 
که رو، برای اینگذارد، طبیعت و جاندارها و انسانها، آشنا و دوستند. از ایننمی

ذاتی حیات  محیط رشد او، محیطی آکنده از تضادها و خصومتها نگردد، حقوق
 و طبیعت و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق هر جامعه بعنوان عضوانسان 

شوند، باید این ای که بر وفق آنها وضع میو حقوق موضوعهجامعه جهانی 
 ها را داشته باشند: ویژگی
 اشند. وب –و نه دلخواه قدرت  – و عمران طبیعت . ترجمان رشد انسان27.1
یاب به جمهوری شهروندان یا در رهبری جامعه، راه. بنابر حق شرکت 27.2

 دموکراسی شورایی باشند و

امکانهای برخورداری هر شهروند را از استقالل و آزادی و دیگر . 27.3
 حقوقش، همواره بیشتر بگردانند.
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کارهای  ای از کارها حق دارد و باید از. بنابراین که هر انسان بر مجموعه27.4
 ها را رباط ،برای زندگی حقوقمند و رشد بدست بیاوردرا مد الزم آخود در

 . وری بگردندیی و بهرهآها نکند و دستیار او در افزایش کارجانشین انسان

دفاع از حقوق دیگران حقی از حقوق هر انسان و   م: بیست و هشتاصل 
حق  ،روفراخواندن به دفاع از حقوق خود نیز حقی از حقوق او است.  از این

 دهدمیهر کس حق  به ،کندوردن نیازهای حیاتی را ایجاب میآبر که حیات 
یگران، ، در مورد خود و یا دو دفاع از حقوق ذاتی حیات خود رادفاع از این حق 

و از  دولت و شهروندان  بخواهد. لذا مسئولیت حفظ حیات یکایک شهروندان 
نوع اعدام مم بنابر این حق، مسئولیتی همگانی است.  ،برآوردن نیازهای حیاتی

 است.

گاهی  م:بیست و نهاصل   تحصیل اطالع و دانستن، فعالیت استعداد علم و آ
ادی جریان ها و آزها و دادهجویی، حق هر انسان است. آزادی جریان اطالع

که امکان دانستن ها، بلحاظ آنها و هنرها و فنها و آزادی جریان دانشاندیشه
که تکلیف آورند، حق هر انسان هستند. بنابر اینن فراهم میرا برای هر انسا

دهد، که انجام می تکلیفیبیرون از حق ، حکم زور است، هر کس حق دارد بداند 
 .هست یا خیرحق عمل به 

ری ترجمان زورمداری و ناقض حق است، هر ام« المأمور معذور»از آنجا که    
تور سیاسی یا باید مطمئن باشد که دسمندی میباید امر به حق باشد و هر وظیفه

دهند ، یا او  به دیگران نظامی یا اقتصادی  یا اجتماعی و یا فرهنگی که به او می
دهد، ناحق نباشد. بنابراین، هر امری، باید با شفافیت تمام بر و یا به خود می

 حق داللت کند و نباید ناقض حقی از حقوق انسان و یا حقوق شهروندی او و
 حقوق ملی و یا حقوق طبیعت و یا حقوق جامعه بمثابه عضو جامعه جهانییا 

 باشد.

کاری به اصل بر شفافیت گفتار و کردار است. لذا، سر و پنهان:  ما سیاصل 
پیشه،  ناقض کاری،  و نیز دوستی و همکاری پنهانی با ستمگر و جنایتقصد ستم
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عمل ناقض حقی از حقوق حق و ممنوع است . بنابراین،  دولت  حق ندارد 
انسان و حقوق شهروندی و یا حقوق ملی و یا حقوق طبیعت و یا حقوق ایرانیان 
بمنزله عضو جامعه جهانی را مرتکب شود. ارتکاب عمل ناقض حقی از حقوق 

کردن آن موجب « سر دولتی»دهند، جرم و که اصول این قانون  را تشکیل می
             کند.ون معین میتشدید مجازات به ترتیبی است که قان

ای حق دارد از صلح برخوردار باشد. هر کس و هر جامعه  م:سی و یکاصل 
 ناموس صلح را نباید شکست. لذا، به زور بازداشتن شهروندان از زیستن با
برخورداری از استقالل و آزادی و دیگر حقوق و تبلیغ حقوق، ممنوع است. 

ران کردن عمارت و طبیعت، ممنوع است. جنگ به قصد سلطه بر دیگران و وی
 ای همگانی است. بنا بر این،در برابر، دفاع در برابر متجاوز، وظیفه

. در سطح جامعه ملی و در سطح جامعه جهانی، از وظایف اصلی دولت، 31.1
یکی برقرارکردن صلح است.  اگر میان دو کشور جنگ روی نمود، بر او است 

لح کند. در صورتی که یکی از دو طرف از قبول ص بکوشد میانشان صلح بر قرار
طلب سرباز زد، باید در کنار کشوری که به صلح راضی است قرار بگیرد و جنگ

 ار سازد. دار، به صلح وادرا، بر اصل رساندن حق به حق
ها با کشورهای دیگر، بر مبانی .  بنابر این که بر اصل موازنه عدمی، رابطه31.2

شود، بر دولت ممنوع ه، حق صلح و دیگر حقوق، برقرار میحقوق ملی، از جمل
های دیگر، صلح است که از راه برقرار کردن روابط قوای خصمانه با دولت

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. 

ض، . هیچ ملتی را بر عقیده و جان و مال ملت دیگر، حقی نیست.  در عو31.3 
 هر ملتی بمثابه عضو جامعه جهانی، از حقوقی برخوردار است که موضوع فصل

 ششم هستند.
ق حق، . احقاق حقی نباید تجاوز به حقی را ایجاب کند. بنابراین، با احقا31.4

 پذیرد.تقابل پایان می
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ظ ابراین که تبعیض ناقض حق است، برابری جستن از لحابن  م: سی و دواصل 
نژاد و قومیت و ملیت و جنسیت و رنگ، حق هر انسان است. تفاوتی از این 

 .جهات میان انسانها نیست

جا که استقالل و آزادی ذاتی حیات انسانند، خرید و فروش از آن:  مسی و سواصل 
داری در اشکال گوناگونش خالف بردهانسان بر خالف حقوق او است. بنابراین 

شود. بنابراین، هر حق و شخصیت و شأن و کرامت انسان  است و ممنوع  می
ای که انسان را در موقعیت برده قراردهد، یعنی او را در موقعیت انسان فاقد رابطه

 حقوق قراردهد  نیز ممنوع است. 

موعه انسانی است که هر مج وکه حق هر انسان بنابر این م:  سی و چهاراصل 
ستم نبیند و وظیفه او است که ستم نکند، حق هر کس و هر مجموعه انسانی 
است که رعایت حقوق خویش را از دیگران بخواهد و وظیفه او است که به 

عدل،  حقوق دیگران تجاوز نکند و در برابر هر تجاوزی، برپا خیزد و، بر میزان
پذیر ستمگر مباش، ستم»از اصل  برای برخورداری همگان از حقوق خویش، 

 پیروی کند.« مباش و یار ستمدیده در برابر ستمگر باش

 این حق هم اقتصادی و هم سیاسی و هم فرهنگی و هم اجتماعی است. به     
ایط سخن دیگر انسان حق دارد در اندیشه و عمل و نیز از لحاظ موقعیتها و شر

 رشد، تحت ستم قرار نگیرد. 

 بنابر این که مالکیت بر کار  مالکیت شخصی است، :سی و پنجماصل 

. مالکیت شخصی نباید تابع مالکیت خصوصی بگردد و مالکیت 35.1
خصوصی باید تابع مالکیت شخصی باشد به ترتیبی که هر درآمدی حاصل کار 

 باشد.

یدا .  فرد و جامعه و طبیعت به میزان شرکتشان درکار، بر حاصل آن حق پ35.2
 کنند. می
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ز ا. حق بر سرزمین و منابع موجود در آن، همگانی است. یعنی نسلها که 35.3
برداری آیند بر آنها حق دارند و یک نسل حق ندارد، به ترتیبی بهرهپی هم می

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

چه از آن ه مالکیت انسان بر کار خویش و آنبنابر این ک : سی و ششماصل 
ر توان از  مالکیت بآورد، مالکیتی شخصی است، هیچ انسانی را نمیبدست می

و و کار خود محروم کرد. خواه مستقیم یعنی با جلوگیری از کار فکری و یدی ا
ار و کابزار  برخورداری او از نیروهای محرکه وخواه غیرمستقیم با جلوگیری از 

 . از این حق، دو حق اساسی  زیر نتیجهدر حد یک شهروند زمین و منابع آن
 شوند که در عین حال شرط تحقق حق باال هستند و در شمار حقوق شهروندیمی

 نیز بشمارند:

از آنجا که رشد عمومی جامعه، شرط رشد هر انسان و   م: هفتو  سیاصل 
 بعکس است، هر کس حق دارد از جامعه بخواهد، کمبودهای او را جبران کند.

ت و های دیگر امکانانهادبنابراین حق، جامعه باید، مستقیم یا توسط دولت و 
 نها است.آو او مسئول حفظ  وسایل کار را در اختیار اعضای خویش بگذارد

ها است، ای از استعدادها و فضلکه انسان مجموعهبنابر این : هشتمو  سیاصل 
جا که رشد کردن ذاتی حیات انسان است، نظام اجتماعی رشدپذیر است. و از آن

گزین مطلوب، نظام باز است. نظام باز نظامی است که درآن، رشد قدرت جای
عمران  ر رشد انسان وآنکه ویران شوند، درشد انسان نگردد و نیروهای محرکه بی

 طبیعت بکارافتند. 

شمول است. به حق درخواست جبران کمبودها، حقی جهان:  سی و نهماصل 
این اعتبار که رشد اگر همگانی نباشد، و چند ملت رشد کنند و همه دیگر 

خود، « منافع»ها رشد نکنند و یا ملتی بخواهد برای افزایش و یا حفظ ملت
های دیگر را نادیده بگیرد،  رد و حقوق ملت یا ملتحقوق خویش را از یادبب

یابد. شود و میزان خشونت و تخریب افزایش میناگزیر جریان رشد متوقف می
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رو، هر کس و هر گروه و هر جامعه  انسانی حق دارد از جامعه بشری رفع از این
 تجاوز و جبران کمبودهای خویش را بخواهد.

و تعاون  24رای احقاق حق موضوع اصل تأمین منابع مالی ب:  چهلماصل 
های بشری، حقی است که هر جامعه هستند. تعاون میان جامعه وسیله تحقق آن

ها دارند. این حق است که به هر کس امکان و هر فرد عضو هر یک از جامعه
 دهد از حقوق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی الزم برای شکوفاییمی

ه مت انسانی خود برخوردار گردد .  بر این اساس، جامعشخصیت و اعتالی کرا
سئول ایرانیان نه تنها مسئول هر محروم و مظلوم در هر جای جهان است، بلکه م

 طبیعت نیز هست که ویران نگردد. 

شهروندان حق دارند در رهبری جامعه مشارکت کنند.  :  چهل و یکماصل  
ان در رهبری امور رهبری دارد، هر انسای استعداد بنابراین که هر موجود زنده

ای زندگی کند که درآن، خویش مستقل و آزاد است و حق دارد در جامعه
ان بر برخورداری شهروندان از استقالل و آزادیِ  خود، کامل باشد. همۀ شهروند

   رهبری جامعه حق برابر دارند.

ویش است،  بنابر این که هر انسان مسئول عمل به حقوق خ: چهل و دوماصل 
ای ترین مسئولیتها،  یعنی شرکت در اداره امور جامعهپس او مسئول انجام مهم

 رو:کند. از ایناست  که در آن زندگی می

 . شرکت در مسئولیت اداره امور جامعه، حق و وظیفه هر کس است و این42.1
 گیرد. انجام می شوراشرکت از آنجا که همگانی است، بناگزیر از طریق 

ر ه .  همۀ شهروندان حق و وظیفه دارند مانع استقرار استبداد بگردند. 42.2
ش کس نه تنها حق و بلکه وظیفه دارد در رهبری جامعه خویش شرکت کند. پرور
و  قوۀ رهبری، از برترین ارزشها است. برای استقرار و استمرار مردمساالری

رای پرورش قوۀ تحول آن به جمهوری شهروندان، ضرور است که شرایط الزم ب
 رهبری فراهم گردد و موانع موجود از میان برداشته شوند.
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ترین . از آنجا که مسئولیت رهبری، مهمترین مسئولیت انسان و با اهمیت42.3
شاخص شخصیت و کرامت انسانی و کارآمدترین عامل رشد او است، هر کس 

 امعه ترکیبآماده کند. در ج حق و وظیفه دارد خود را برای شرکت در رهبری
را به کار خود  کار باید چنان باشد که هر کس فرصت بیابد بخشی از وقت

شرکت در رهبری جامعه خود اختصاص دهد. بنابراین حق و وظیفه و ارزش 
ها، نامزد گرداند.  برین، هر کس حق دارد خود را برای احراز مقامی از مقام
ری، فرصتها، باید رهبری به دادگری و لیاقت و علم است. در این جمهو

س، پفرصتهای دادگری و ابراز  لیاقت و علم جستن و بکاربردن آنها بگردند.  
ساد فعادل و عالم و الیق و منزه از  ،هر کس حق دارد بخواهد که رهبری جامعه

  باشد.

ر اظها اندیشیدن و اظهار آن  حقی  انکار نکردنی است.  : چهل و سوماصل  
ز اعمل به آن وقتی ناقض حقی  گانه آزاد است. امانظر ولو مخالف حقوق پنج

، حقی در نظر نکار نکردنی است. حق اختالفاگانه نیست، حقی حقوق پنج
شود که یک است که همه از آن برخوردارند. هر جامعه باید بر این اصل اداره 

دانند و نه تمام شخص، و یک گروه و حتی یک نسل بخشی از حقیقت را می
ر نابراین، همه حق دارند، با رعایت صلح و دوستی و با تالش دحقیقت را، ب

 نظر داشته باشند. در زدایی، اختالفخشونت
ها بسپارند و آن الزم است شهروندان نظر خویش را  به جریان آزاد اندیشه     

را ضرور و  شورارا وسیله خصومت با یکدیگر نگردانند. اختالف در نظر 
 گرداند. محل میرا بیآنآویز خصومت کردنش، دست

 ،گوناگونی در نژاد و رنگ و فرهنگ و زباننجا که آاز  :چهل و چهارماصل 
و  ،گوناگونی این مخالف ها و مرامهای مروجنقد دین حق است و نه ننگ،

موزش و پرورشی بجوید که آهر انسان حق دارد . حق هر انسان است ،تبعیض
های سیاسی و اقتصادی و تمامی تبعیض با ها برهد. مبارزهاو را از بند تبعیض

 در سطح هر جامعه و در سطح جهان حق هر انسان است.اجتماعی و فرهنگی 
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مند است، بنابراین که اندیشه راهنما  الزمه زندگی حقوق: چهل و پنجم اصل 
ر دبرگزیدن و داشتن اندیشه راهنما حق هر انسان است. بنابراین، شهروندان 

د دولت و هیچ مقام و شخصی حق ندارن.  م  مستقل و آزادندگزینش دین و مرا
 ن مجبور کنند.آکسی را به پذیرفتن دین یا مرامی و یا به ترک 

ها ای از استعدادها و فضلکه انسان مجموعهبنابر این   :چهل و ششماصل 
ها و ها و اطالعها و فناست و بنابراین که عمل کردن به حقوق نیازمند دانش

ها و دادهها و اطالعها و فنهای صحیح است، هر انسان حق دارد بر دانشداده
نش ها دسترسی داشته باشد.  بنابر اصل، هر کس حق و وظیفه دارد حقیقت و دا

 را بجوید و اظهار کند.

کند، بنابر این که هرکس خود خویشتن را رهبری می   :چهل و هفتماصل 
ر نیست. بنابراین، تمامی دیگری به زوکردن کس را حق و اختیار رهبریهیچ

خاطر که ناقض حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق های قدرتمدار بدینحاکمیت
  شهروندی او هستند، ممنوع هستند.

ضرورت رشد است، هر  ،بنابر این که ارزیابی و انتقاد: چهل و هشتماصل 
نتقاد انسانی برخوردار از این حق است. در جمهوری ایران، اصل بر ارزیابی و ا

 است و شهروندان این جمهوری، همه ارزیاب و منتقد هستند. 

ین اآزادی بیان، حق هر انسان است. در مقام استفاده از :  چهل و نهم اصل 
... را مجاز شمرد. موارد سوء تحریف و  وتوان دروغ و ناسزا و جعل حق، نمی

کند. بنای قانون گذار نه محدود کردن استفاده از این حق را قانون معین می
 آزادی بیان که احقاق حق در صورت سوء استفاده از آن باید باشد.

ویش ناشی از صدمه به حقوق و کرامت خهر شهروندی حق دارد جبران زیانی      
ه قوه قضایی، برد. بنابر این، حق دارد  از راه مراجعه مطالبه کند یا از آن در گذرا 

 . جبران و ترمیم زیان خود را بخواهد



33 
   

های دینی و سیاسی و علمی و فرهنگی آزاد است.  اظهار تمایل:  پنجاهماصل 
، حق ارزیابی و انتقاد و آزادی بیان و اظهار تمایل خود، حقی همگانی است

زدا باشد و از راه تفهیم و قهرآمیز و خشونتبنابراین، استفاده از آن باید غیر
  ، انجام بگیرد.زادآبه یمن بحث  تفاهم،

، تغییر بنابر این که رشد با  ارزیابی و انتقاد همراه است:  پنجاه و یکماصل 
توان جرم شناخت. حتی اگر این تغییر، تغییر از بیان باور دینی و غیر آن را نمی

 . باشد استقالل و آزادی به بیان قدرت

و  در این جمهوری، دانش و فن به همگان تعلق دارند: پنجاه و دوماصل 
وشد که در . دولت باید بکهمگان باید بیاموزند و به روز کنند و بتوانند بکاربرند

ه جامعهم آهنگ سطح جهان نیز، دانش و فن از آن جهانیان بگردند تا که رشد 
 جهانی میسر شود.

یسر این که برخورداری از حقوق در وطن و جامعه م بنابر :پنجاه و سوم اصل 
کند،  رابطه حق با حق را ایجاب می ،قوق ذاتیحگردد و بنابر این که عمل به می

مندی و تشکیل جمع، از یک هسته دو نفری تا تشکلی با اعضای فراوان، وطن
کردشان  ناقض حقوق هایی که وجود و عملنهادحق هر انسان است. تشکیل 

ق های جامعه مدنی محل تحقنهادد، آزاد است. بنابراین باید باشد که نباشن
 دموکراسی شورایی بگردند. 

بنابر حق رشد و بنابر استعداد دانشجویی که از   :پنجاه و چهارمصل ا
 استعدادهای انسانی است و بنابر این که هرکس حق دارد دانش و فن بجوید،

ش و پرورش درخور برخوردار و از آموز ،در وطن خویشپس حق او است که، 
ان موزش و پرورش باید رایگآ برای کسب دانش و فن به هر جای جهان برود.یا 

 ن مرام نباید مانعآهای ملی و قومی و جنسی و داشتن این یا باشد. تعلق
 موزش و پرورش کسی شوند. آبرخورداری از 
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و  بنابراین که فرهنگ فرآورده ابتکار و ابداع و کشف  :پنجاه و پنجماصل 
مند است و انکار فرهنگ و یا نادیده گرفتن خلق انسان است، هرانسان فرهنگ

اشد باید مروج فرهنگ استقالل و آزادی بهر دولت آن ممنوع است. باوجوداین، 
ها و های فرهنگها و یافتههای فرهنگی را بر عهده جریان آزاد داشتهو اشتراک

 گذارد. بهای آزاد میان فرهنگها گفتگوها و بحث

آورد آن، بنابر حق مالکیت هر کس بر کار خویش و دست: مپنجاه و ششاصل 
یش هر محقق و هر دانشمند و هر هنرمندی، بر کشف و ابداع و تألیف و اثر خو

وع حق دارد.  باوجود این، استفاده از دانش و فن برای سلطه بر دیگران ممن
ین اما ات. حق بر دانش وظیفه برخوردارکردن دیگران از آن را در بردارد. اس

 . وظیفه داوطلبانه است

حریم خصوصی و زندگانی شخصی و حقوق و حیثیات :  مپنجاه و هفتاصل 
ونه و شئون، بنابراین، کرامت هر کس، از زن و مرد و فرزندان، باید از هر گ

 .تعرض مصون باشد

 خانه هر شهروند از تعرض مصون است. وارد خانه کسی  :پنجاه و هشتماصل 
نطبق گانه منباید شد مگر به اذن صاحب آن و یا برابر قانونی که با حقوق پنج

 باشد.

هر کس مختار است در کشور خود هر کجا که خواست :  مپنجاه و نهاصل 
ن منزل کند و به هر نقطه که خواست سفر کند. انتخاب اقامتگاه حق هر انسا

 :است. بنابراین

کسی را به  سفر در داخل کشور و به خارج از آن حق هر کس است..  59.1 
 توان از این حق محروم کرد.دلیل هویت قومی و یا جنسی و نوع باورش نمی

رو، کسانی که توان از خانه و دیار خویش بیرون کرد. از اینکسی را نمی. 59.2 
  گرد قانونی قرار گیرند.کنند باید مورد پیاشخاص را بزور از دیار خود بیرون می
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که گوناگونی در نژاد و قومیت و ملیت و فرهنگ و زبان بنابر این :مشصتاصل  
  و رنگ حق است،

توان از ملیت و قومیت خویش محروم ساخت. شناخته .  هیچکس را نمی60.1
 شدن به نژادی و ملتی و قومی، حق هر کس است.  

ها و ها و فنهای آزاد دانشفرهنگ و رنگ، وقتی جریان.  اختالف در 60.2 
ها برقرار هستند، به های فرهنگها و یافتهها و داشتهها و دادههنرها و اطالع

، این اختالف پذیرفته و هر جامعهشود.  در ها، عامل رشد میشرط نبود تبعیض
 باید باشد. مورد عمل 

رتی که مورد ستم قرار گرفت هر کس حق دارد در صو:   شصت و یکماصل 
 پناهنده بگردد:

رد و . نه تنها بیگانه بلکه دشمن نیز حق دارد به جمهوری ایران پناه آو61.1
 هرگاه چنین کرد، باید به او پناه داده شود. 

ارزه . هر کس مورد ستم قرار بگیرد حق و وظیفه دارد مهاجرت کند و به مب61.2
 برای احقاق حق ادامه دهد.  

هر کس حق دارد زندگانی متناسب با شئون و کرامت    :شصت و دوم  اصل
 وو پوشاک و تعلیم  هرکس بر غذا و مسکن ،. بنابراینداشته باشدرا انسان 

 ،و بهتر کردن زندگی مادی و معنوی خودتربیت و درمان و محیط زیست سالم 
حرکه  وهای مهرکس حق مطالبه توزیع عادالنه امکانها و نیر ،. بنابراینحق دارد

رکه را را از جامعه مدنی و دولت دارد. براین دو است که امکانها و نیروهای مح
 د.توزیع کنند تا همگان به برخورداری از این حق توانا شون ،بر میزان عدل

زاد آو انتخاب  ازدواج باید بر اساس عالقه و عقیده  م: شصت و سواصل 
عوامل اقتصادی و سیاسی و ازدواج به اجبار ممنوع است.  باشد. زوجین

شوند و اجتماعی و فرهنگی که سبب سلب آزادی زنان و مردان و بیشتر زنان می
کنند، از اعتبار ساقطند. از میان آنان را ناگزیر از ازدواج بر خالف میل می
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وظیفه برداشتن این عوامل و تدارک امکان برخورداری از استقالل و آزادی، 
 جامعه مدنی و دولت است. 

سلط مرابطه دو همسر و رابطه آنها با فرزندان، نه رابطه : مشصت و چهاراصل 
مندها با یکدیگر یا  رابطه برابر حق با حق است. با زیر سلطه، بلکه رابطه حقوق

 ید.قانون مدنی باید با این اصل و اصول دیگر این مجموعه حقوق،  تطبیق بجو

همسری حقی از حقوق  هر زن و مرد است و در   م:جنپشصت و اصل 
برخورداری از این حق، اصل بر برابری همسران و اعضای خانواده در حقوق 

 ،بنابراین انسان و حقوق شهروندی و حقوق دیگر است.

 در ازدواج و طالق از حقوق برابر برخوردارند.مرد و زن . 65.1 
 ممکن است. یبه سن قانون یدنازدواج  تنها با رس.65.2

کاستن از منزلت و کرامت انسان و ناچیز کردنش در :  مشصت و ششاصل 
 استثمار شونده و تخریب طبیعت  و منابع موجود در آن، ممنوع است.  

فرسودن انسان و طبیعت ممنوع است. هرکس برکاری   :شصت و هفتماصل 
، باید کارها و طول مدت کار حق دارد که توانایی انجامش را دارد. تعیین انواع

 . برابر این اصل باشد

های انسان بر آسایش و تفریح حق دارد. در تعیین ساعت   :شصت و هشتماصل 
با  از کار و تعطیالت فراغتکار این اصل نیز باید رعایت شود. هر انسان بر 

 .  استفاده از حقوق حق دارد

ق،  بدون برخورداری از جا که برخورداری از حقواز آن: مشصت و نهاصل 
که از یکدیگر -امنیت و نیز بدون برخورداری از دو حق استقالل و آزادی 

ها برخوردار کند،  هر کس حق دارد از  امنیتتحقق پیدا نمی  -جدایی ناپذیرند
ها نسبت تزاحم نیست. بنابراین، باشد. نسبت استقالل و آزادی با امنیت
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یت، استقالل و آزادی شهروندان را سلب و یا آویزکردن امنتوان، با دستنمی
 .محدود کرد

میز هیچ کس نباید مجبور به انجام  رفتار غیرانسانی و تحقیرآ: هفتادماصل 
ا نفی یبگردد. هیچ کس نباید از راه شکنجه و غیر آن، برای اقرار و یا قبول و 

اق و انف ای، تحت فشار و یا مورد تحقیر قرار بگیرد. حتی در مقام کمکعقیده
ده و موجد نیز تحقیر روا نیست. بنابراین، اکراه و اجبار رافع مسئولیت اجبار شون

 مسئولیت اجبارکننده است.

که شرط برخورداری هر کس از حقوق، بکارگرفتن بنابر این  :هفتاد و یکماصل 
و  استعدادها و فضلها است، برابری واقعی در برخورداری هر شهروند از حقوق

 .  شوداستعدادها و فضلهایش مقرر می بکاربردن

شود. بنابراین میزان، عدالت میزان تمیز حق از ناحق تعریف می:  هفتاد و دوماصل 
از بدو تولد، هر کس بر رعایت شدن حقوقش حق دارد. عمل به حقوق و رعایت 

گانه توسط هر یک از متصدیان دولت و حقوق یکدیگر و رعایت حقوق  پنج
 شود.متصدیان منتخب یا منصوب، بدین میزان سنجیده میهریک از دیگر 

که عمل به حقوق عدم وجود مانع را ایجاب بنابر این:  هفتاد و سوماصل 
و  گریی که ستم و ستمهایها، بخصوص مانعشتن مانعکند ، قیام برای بردامی

  ، از حقوق انسان است.ها هستندپذیری و تبعیضستم

آید، بنابر این که هرکس حقوقمند و کرامتمند بدنیا می  :هفتاد و چهارماصل 
رفته ای از نقض کننده پذی، جرم و هیچ عذر و بهانهکودکاننقض حقوق و کرامت 

 نیست. 

آید، از حقوق کودک از زمانی که به دنیا میبنابر این که   م:هفتاد و پنجاصل 
، ید و رشد کندانسان برخوردار است و باید از راه عمل به حقوق خویش بارآ

 نباید از عمل به حقوق انسان بازداشته شود.
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ن کودکان، عضوهای تمام عیار خانواده هستند. تا رسید:  هفتاد و ششماصل 
 وها را برآورند. به رشد، پدر و مادر  و اگر یتیم بودند، جامعه باید نیازهای آن

د. تربیت شون . از آنجا که رشد فطری بشر است، کودکان باید برای آینده76.1
اعت از ای مجبورشان کرد نه آنها مجبور به اطبه پذیرفتن عقیده نبایدبنابراین 

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

سرپرست یا معلول حق عاجل بر نمردن از گرسنگی و . کودکان بی76.2
ن بعنوان فرزندان د. اینااز تعلیم و تربیت درخور دارن برخورداریخانمانی و بی

ان جامعه، حق دارند رشد کنند. ادای این حق در درجه اول بر عهده خویشاوند
 است و اگر آنان ناتوان بودند بر عهده جمهور مردم و دولت  است.

بیت . کودکان یتیم بر محبت حق دارند و باید محبت ببینند و حقوقمند تر76.3
 بگردند .

ا که و میان فرزندانی که پدر و مادر دارند و آنه . تبعیض میان فرزندان76.4
  ندارند، ممنوع است.

همبستری خارج از  ،. کودک بر داشتن پدر و مادر حق دارد. بنابراین76.5
 موزش وآشود. سالب مسئولیت زن و مرد همبستری کننده نمی ،ازدواج قانونی

 نها است.آپرورش کودک بر وفق حقوق و برآوردن نیازهای او بر عهده 

. کودکان حق دارند شهروند تربیت بگردند و برای ایفای نقش شهروند 76.6
 برخوردار از حقوق شهروندی تربیت شوند.

مالی  بر جبران کسر ،. مادرانی که بار تکفل فرزندان خود را بردوش دارند76.7
 و رفع نقص مراقبتهای دیگر حق دارند و باید بیمه شوند.

نها آکه حق پرورش  ین از خانواده بر خالف اراده افرادکودکاکردن جدا . 76.8
 اطفال در مخاطره اگر یاو  یفهفقط در صورت قصور در انجام وظ را دارند،

 است یر، بر طبق قانون امکان پذباشندغفلت و اهمال واقع 
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زدایی است، رابطه زور بنابر این که اصل بر خشونت :هفتم وهفتاد اصل 
او  قربانی  خشونت کردن او ناقض حقوق او و مانع رشد برقرارکردن با کودک و

  بعنوان انسان خودانگیخته، مستقل و آزاد است. بنابراین،

نها . به خدمت ارتش و نیروی انتظامی درآوردن کودکان و یا وادارکردن آ77.1
 به جاسوسی ممنوع است.

 . وادارکردن کودکان به شرکت در نزاع، چه رسد به جنگ، ممنوع است. 77.2

مادر  وکودکان بر دفاع در برابر تجاوز حق دارند. نه پدر : هفتاد و هشتماصل 
به حقوق  و نه دیگران حق تجاوز به حقوق کودک را ندارند. در صورت تجاوز

 ست.قوه قضایی ا آنها وظیفه همگان از طریق مراجعه بهحقوق  ، دفاع از نهاآ

. در صورت جدایی میان پدر و مادر، در تعیین سرپرست فرزند، مالک 78.1
 او به رشد است. نیازمندی های حقوق او و نیازمندی

های اجتماعی، بخصوص مواد مخدر ، . دفاع از کودک در برابر آسیب78.2
 ست. الت در درجه اول برعهده خانواده و در درجه دوم بر عهده جامعه مدنی و دو

 . واداشتن کودکان به فحشاء و هرگونه سوءاستفاده جنسی از آنها جرم78.3
 است. 

یضهای جنسی و نژادی و ملی و قومی و دیگر تبع. دفاع در برابر تبعیض78.4
 ها، حق کودکان است.

 داری، خرید و فروش کودکان ممنوع است.. بنابر ممنوعیت برده78.5

 مله به مردم غیر نظامی، ولو در مقام تالفی،. در صورت وقوع جنگ، ح78.6
 ممنوع است و حفاظت از کودکان از اولویت برخوردار است. 

 وکودک عضو خانواده است. بنابراین، حق دارد بر اسم  : هفتاد و نهماصل 
 هویت خانوادگی و تابعیت کشور.
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 به، کودک کندکه قانون معین می بلوغ سن پیش از رسیدن به : هشتادماصل 
بهره تعلیم و تربیت و بازی و استراحت حق دارد و بکارواداشتن آنها و هرگونه

 کشی از آنها ممنوع است.

کودک بمثابه عضو خانواده حق دارد  شور کند و طرف  م:هشتاد و یکاصل 
یت شور قرار بگیرد. کودکان یتیم نیز حق دارند خانواده بیابند و اسم و هو

 ور قرار بگیرند.خانواده را بیابند و طرف ش

زندان، همانطور که در زناشویی، در رابطه میان والدین و فر  :هشتاد ودوماصل 
عشق و محبت اساس است، پدران و مادران، بخصوص مادران، نیازمند محبت 

ه هستند. غیر از حقوق خود، بعنوان انسان، از این حق اساسی برخوردارند ک
یستند در است که فرزندان اگر چه مجبور نرو فرزندان دوستشان بدارند. از این

ی با آنها قرار عقیده از آنها پیروی کنند، اما باید اختالف در باور را بهانه بدرفتار
 ندهند:
 . پدر و مادر به محبت و اکرام فرزندان حق دارند 82.1
ز راه . و اگر پدر و مادر در معیشت نیازمند بودند، بر فرزندان است که ا82.2

ها را برآورده سازند. در هرحال، نیازمندان باید از بیمه مسکن و یاز آنانفاق ن
ای جامعه سالم جامعه معیشت و درمان و محیط زیست سالم برخوردار شوند.

 های اجتماعی برخوردار باشند.است که همگان از بیمه
 م همراهگرچه انفاق به پدر و مادر حق آنها است، اما اگر با محبت و احترا     

رو، در هر جامعه، باالندن استعداد شود. از ایننباشد، برای آنها شکنجه بار می
 است. داشتن یکدیگر، کار اولانس و دوستی و دوست

للی المهر دولتی موظف است به وظائفی که کنوانسیون بین  :هشتاد و سومصل ا
 . گذارد، عمل کنداش میحقوق کودک بر عهده
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سازد و در فرهنگ انسان موجودی است که فرهنگ می : هشتاد و چهارماصل 
فرهنگ ساز و زیستن در  بارآمدن بمثابه به زید. بنابراین، برو با فرهنگ می

 فرهنگ استقالل و آزادی حق دارد.

ری از آنجا که برخورداری انسان از حقوق، از برخوردا  م:هشتاد و پنجاصل 
ق و وظیفه عمران طبیعت ح ناپذیر است،طبیعت و زیندگان از حقوق جدایی

ل باید به انسان است. و از آنجا که  طبیعت و منابع آن از آن نسلها هستند، هر نس
المی اندازه از آنها بهره بجوید و اسراف نکند. هر نسل حق دارد محیط زیست س

مراقبت بر سازی محیط زیست، حق و وظیفۀ هر نسلی است. داشته باشد و بهینه
ی بر عهده گردانی فعالیتهای تولیدندازه از منابع طبیعت و سالمبرداری به ابهره

  دولت است.

، جانداران مستقل از سودمندیشان برای انسان و طبیعت:  مهشتاد و ششاصل 
حد که حقوقمند هستند. انسان حق ندارد نسل جانداری را براندازد و جز در آن

ای تغذیه انسان و روییدنیها برجان کند. کند، جانداری را بیتغذیه او اقتضا می
کنند و جانداران اهلی و غیراهلی هستند. جانداران محیط زیست را سالم می

کشتارشان ممنوع است. حسن رفتار با جانداران و حفظ نسل آنها بر عهده 
 شهروندان و دولت است.

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 ومسفصل 

 در حقوق شهروندی

     

، 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 جامعه

های کنونی، آزادی گفتار و و اجتماعی و فرهنگی برخوردار است. در دموکراسی
است )از جمله گشتهکرداری که به دیگری زیان نرساند، مبنای حقوق شهروندی 
ها نقش تعیین کننده قانون اساسی فرانسه( . بنابر این تعریف، قدرت در تنظیم رابطه

رو، باردیگر، حقوق پنجآید. از ایندید میکند. اما قدرت از نقض حقوق پپیدا می
گونه  معنی وضعیت رها از هره گانه، از جمله حقوق شهروندی، بر اساس استقالل  ب

یف میمعنی توانایی انتخاب نوع تصمیم،  تعره گرفتن تصمیم و آزادی  باجبار در 
 شوند. در حقیقت، بنابر این تعریف، استقالل و آزادی کسی استقالل و آزادی

کند، بلکه استقالل و آزادی هر شهروند عرصه استقالل و آزادی دیگری را تهدید نمی
عریف از استقالل و آزادی،  گسترانند. بر وفق این تشهروندان دیگر را نیز می

دار هرشهروند از حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به شرح زیر برخور
خاطر که از حقوق ینشمار حقوق انسان هستند، بد چند از حقوق که دراست. یک

   شوند:شهروندی او نیز بشمارند، بازآورده می
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 . حقوق سیاسی شهروند:1

کند که اساسی ایجاب میانطباق قانون عادی با قانون :  مهشتاد و هفتاصل 
قانون عادی ترجمان حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی 

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

مندی است. ق وطنز حاوطن و برخوردار هر شهروند هم :هشتاد و هشتماصل 
، به اختیار که خود،مندی محروم کرد، مگر ایننتوان از حق وطکس را نمیهیچ

این اصل شامل کسانی  . وطن خویش را ترک و در کشور دیگری توطن گزیند
را  کنند و از ناگزیری تابعیت کشور دیگرشوند که به اجبار ترک وطن مینمی
  پذیرند. می

ن، هروند بر اداره جامعه خود حق دارد  و  بنابرایهر ش :هشتاد و نهماصل 
تی )شرکت در اداره جامعه خود بر اصل دوس بعنوان عضو جامعه ملی، بر والیت

اه ، حق دارد و این حق را یا بطور مستقیم )همه پرسی( و یا از رو برابری(
 کند.شرکت در شوراها و یا بطور غیرمستقیم، )انتخاب نماینده( اعمال می

ق هر شهروند برخوردار از شرائط انتخاب کردن و انتخاب شدن، ح : نودماصل 
 .انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارد

ها، در قلمرو هریک شهروندان در نامزد شدن برای تصدی مقام : نود و یکماصل 
 از قوا برابر هستند.

بنابر این که حق رهبری قابل انتقال نیست، در مواردی که  : نود و دوماصل 
که  باید باشد گیرد،  اصل بر ایناز طریق منتخبان انجام می این حقاعمال 

تصمیم را شهروندان بگیرند و اجرا بر عهده منتخبان باشد. موضوع تصمیم، 
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که باید در  شودهای نامزدها هستند. رأی به نامزدها، رأی به برنامه آنها میبرنامه
 شفافیت تمام به اطالع شهروندان برسند. 

همگان در برابر قانون وقتی ترجمان حقوق ذاتی  حیات  : نود و سوماصل 
انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی شهروندان و حقوق طبیعت و حقوق 

اشد. ببمثابه عضو جامعه جهانی است، برابرند. این برابری همواره باید واقعی 
 ، شهروندان باید بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار شوند. بنابراین

م و بنابر این که هر شهروند از استقالل در گرفتن تصمی : نود و چهارماصل 
دیشه آزادی در گزینش نوع تصمیم برخوردار است و بنابر حق انسان بر گزینش ان

 راهنمای مطلوب خویش،

و  . هر شهروند در گزینش تمایل سیاسی و اندیشه راهنمای خود آزاد است94.1
 ممیزی طرزفکرها ممنوع است.تفتیش عقیده و 

 .  هر شهروندی از استقالل و آزادی در اندیشیدن برخوردار است و حق94.2
ظهار اعمل کردن، ن هنر و آاین و دارد اندیشه خود را  از راه گفتن و نوشتن و 

ی مورد را نمیتوان به دلیل نقل و نشر اندیشه و عقاید  خود یا دیگر احدیکند. 
 تعقیب قانونی قرار داد.

 آورد حق دارد. انتخابشفافیت انتخابی که بعمل می . هر شهروندی بر94.3
ها های آزاد اندیشهشوندگان باید، با هویت شفاف، نامزد شوند.  بنابراین، جریان

 ها ضرور هستند؛نشها و داها و اطالعو داده

 در اجتماعی که تشکیل . هر شهروندی حق دارد اجتماع تشکیل دهد و یا94.4
خواه علنی و  ،وقها با هدف تجاوز به حقایجاد انجمنشود، شرکت کند. می

 خواه نیمه سری و خواه سری ممنوع است. 

 ن وآشود مگر با توافق تشکیل دهندگان . هیچ انجمن قانونی منحل نمی94.5
 یا حکم قضایی
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ین هر شهروند  حق آگاه شدن از امور کشور را دارد.  برا: منود و پنجاصل 
 هر کس حق دارد از حقیقت آگاه شود. .اساس،  انواع سانسورها ملغی هستند

گاهی از شرائط مسئولیت است اما عدم آن رافع مسئولیت نیست د . زیرا شهرونآ
یفه . بنابراین، حق و وظشدن باشد گاهآدرپی  ،در مقام عمل به حق خود ،باید

گاه گردد . هر کس است که از هرآنچه الزمه عمل به مسئولیت شهروندی است، آ
ست، محروم کردن ا، محرومیت از حقوق شهروندی حقکه محرومیت از بنابر این

انون اسرار نظامی و دولتی که قشهروندان و یا شهروندی از این حق، جرم است. 
  ،دکند که ناقض حقوق نباشند و دقیق و شفاف باشنشان میبر این اصل  تعیین

 مستثنی هستند.

شنوند بپذیرند یا نپذیرند. حتی شهروندان مختارند آنچه را می:  نود وششماصل 
توان الیقین باشد. بنابراین، نه طرزفکری و نه اطالعی را نمیاگر این سخن، حق

 ن و نشدن به اختیار انسان است.به شهروندان تحمیل و یا سانسور کرد. آگاه شد
مسئول تضییع شدن حق خویش  ،گاه شدن نشد و دروغ را پذیرفتآاما اگر در پی 

 لذا، است.

اید همه ها بها و اطالعها و هنرها و دادهها و دانشزاد اندیشهآ. جریان 96.1
 زمانی و همه مکانی باشد.

ندان باید اسباب دانش و فن و اطالع جستن را در اختیار شهرو هر دولت.  96.2
 بگذارد. 

غیر  . اما به بهانۀ ضرورت بیان حقیقت، کسی حق ندارد اسرار نظامی و یا96.3
 کند، فاش سازد. آن را که قانون معین می

حقوق  ،هر کس حق دارد در نظامی زندگی کند که در آن: نود و هفتماصل 
 شوند:وندی و دیگر حقوق او رعایت میانسان و حقوق شهر

حقوق انسان و حقوق شهروندی و  ،.  نظامی اجتماعی بطلبد که در آن97.1
حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه او بعنوان عضو جامعه جهانی،  
رعایت گردند و همواره دسترسی به دستگاه قضایی عدالت گستر، میسر باشد. تا 
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واند احقاق حق کند و ستم دیده بقدر ستمی که اگر به کسی ستمی رفت، بت
است، حق جبران و ترمیم داشته باشد. باشد که میل به عفو و صبر تقویت دیده

گردد. نظامی اجتماعی که، در آن، میل به عفو و برادری و خواهری، بر میل به 
 انتقام و قهر غلبه قطعی داشته باشد .

 
ه زیان بملتی دیگر سلطه نجوید و ملتها  . در نظامی جهانی بزید که ملتی بر97.2

 ویکدیگر منافع نخواهند و حکومتهای پشتیبان یکدیگر در استقرار استبداد 
 تضییع حقوق و آزادیهای انسان نباشند .

ه هر شهروند در قبال جامعه، وظایف نیز بر عهده دارد ک: نود و هشتماصل 
روندی و حقوق ملی او نباید جز عمل به حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شه

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

ای بر عهده دارد که، درآن، امکان رشد این وظایف را در قبال جامعه. 98.1
ر اگ همه جانبه او موجود و اسباب برخورداری او از همه حقوق فراهم باشند.

گر وظیفه او و همه دی ،بنابراین ،حق ،قیام برای ایجاد امکان و اسباب ،نه
 ،شهروندان است. لذا

. در صورتی که حقوق ذاتی حیات انسان و دیگر حقوق شهروندان رعایت 98.2
ف نشوند و مقررات و قوانین یا موافق حقوق باشند و اجرا نشوند و یا مخال

احقاق  تنها حق بلکه وظیفه دارد، برایاو تحمیل شوند، او نه  هحقوق باشند و ب
 حقوق خویش اقدام کند .

یده و . هرگاه جامعه ملی، در معرض سلطۀ خارجی قرارگیرد  یا تبلیغ آزاد عق98.3
ها ناممکن شود و شهروندان توانا به عمل به حقوق برخورداری از دیگر آزادی

لی و حقوقمندی خویش نباشند، باید با قاطعیت از استقالل و آزادی جامعه م
د و  به شهروندان دفاع شود. این دفاع تا وقتی است که مانع از سر راه برداشته شو

 تجاوز به قصد سلطه بدل نگردد.
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خطر وجود تشخیص در معرض سلطه خارجی قرار گرفتن و  نیز تشخیص      
.  کنندر میاظها،  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
تقاضای برگزاری چنین همه پرسی را بنمایند، دولت موظف است ظرف  أیحق ر

 است. پرسی. دولت موظف به اجرای نتیجه همهدو ماه برای برگزاری آن اقدام نماید

 . در صورتی که کشور دیگری در این خطر قرارگرفت، جمهوری ایران نه با98.4
شناسد و نه دفاع از زیر سلطه اش را به رسمیت میشود و نه سلطهگر متحد میسلطه

کند. نظام جهانی بر اصل اش برای بازجستن استقالل و آزادی، رها میرا در مبارزه
 ن روی زمین است. نه مسلط نه زیر سلطه، حق تمامی زیندگا

جا که حق اختالف حقی از حقوق انسان است، اصل بر از آن  :نود و نهماصل 
 وکثرت آراء و عقاید دینی و سیاسی و غیر آن است. هر شهروند حق دارد  نظر 

 مخالف نظر و عقیده دیگری.موافق یا ای داشته باشد عقیده

 ایجابات کثرت گرایی عبارتند از: 

ها، ها و فنون و هنرها و اطالعها و دانشمرزها به روی اندیشه .  باز بودن99.1
آوردهای علمی و فنی و های دستبنابراین، ارتباط فرهنگها  و  ارزش شدن مبادله

ها  و ها و اطالعهای آزاد  اندیشهها، بنابراین، جریانهنری و رفت و آمد انسان
 ها و هنرها ؛ ها و فندانش

ها  ها و اطالعهای آزاد اندیشهخاطر که فرآورده جریانییر بدین. ارزش شدن تغ99.2
 ها و هنرها است؛ها و فنو دانش

 ها و مبادله آنها؛. گوناگون بودن ابتکارهای افراد و گروه99.3

 .  استقالل و آزادی فرد؛99.4

ظهار .  مالکیت شخصی بر کار خویش که استقالل و آزادی  فرد در ابتکار و ا99.5
 بدان متکی است؛
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 ؛بودن دولتمنتخب شهروندان و کارگزار آنها   بودن مدارحقوق . 99.6

ها بر وفق حقوق و با روش کردن ها و منازعه.  پذیرفتن حل و فصل تنش99.7
 زدایی؛خشونت

 .  بازشناختن حق اختالف و رعایت این حق از سوی همه شهروندان؛99.8

رهنگ استقالل و آزادی فهمگانی کردن   محل کردن خشونت، به یمن.  بی99.9
و اکثریت نقش بس  را ت به عمل درآمدن نظر اکثریتزدایی، تا که اقلیو خشونت

 سودمند اقلیت را، در نقد و پشنهاد و نظارت، بپذیرند؛

 .  حق هر شهروند بر تغییرکردن و تغییر دادن؛99.10

از  دیگری یا دیگران را ،.  ممنوع شدن این امر  که یک تن و یا یک گروه99.11
 اظهار فکر و اطالع بازدارد و این و آن سانسور را برقرارکند؛

انگاری محل شدن خود نخبهمرد و بی وهای ضرور )میان زن . وجود برابری99.12
 های قومی و نژادی و دینیو برای خود حق حاکمیت قائل شدن بر مردم و نابرابری

 ( ؛ و مرامی

 با حق اشتراک در نظر سیاسی و در فرهنگ حق اختالف .  همراه شدن 99.13
 فرهنگ . ودر نظر سیاسی و در  

 توان مانع برخورداری از حق اشتراک شد و بعکس.  . بنام حق اختالف نمی99.14

برای برخورداری از حقوق و عمل به وظایف، هر شخص و   :یک صدماصل 
جمعیت و انجمن و سندیکا هر گروه حق دارد و دارند در صدد تشکیل حزب و 

کنند، کند و میای که در آن زندگی میبرآید و برآیند و به ارزیابی و انتقاد جامعه
زی نه عضویت در جمعیتی سبب برخورداری از امتیا ،. امابپردازد و بپردازند

قی شود که فرد دارد  و نه عدم عضویت سبب محرومیت از حافزون بر حقوقی می
 گردد.می
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این هیچ ، باید آزاد باشند. بنابرهاجمع ان درشهروند ایلها و گردآمدنتم     
توان از عضویت در جمعی بازداشت و یا به عضویت در جمعی شخص را نمی

م د مردنمجبور گرداند. دولت و هیچ شخصی، اعم از حقیقی یا حقوقی، حق ندار
قه ا سیاسی طبنژاد و قومیت و موقعیت مالی و باور دینی یجنس و را بر اساس 

وق خود ای را از امتیازهای ویژه برخوردار و دیگران را از حقد و پارهنبندی کن
 د.نمحروم ساز

ا، ، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی و نیز دولت حق ندارد مردم رامعهجهر در     
 «گروه برگزیده»شخص یا  بر اساس تمایالت فکری، دست بندی کند و خود را 

ر گروههای دراهنما را وسیله پراکندگی کند و بر پایه آن مردم را بشمارد و اندیشه 
 متخاصم رو در روی یکدیگر قراردهد.

 
هر شهروند در قبول عضویت و یا ترک عضویت هسته، : یک صد و یکماصل 

توان به  عضویت را نمیگروه، حزب، انجمن، جمعیت، آزاد است. هیچ شخص 
قتی اخراج از عضویت وآنها مجبور کرد.  در هریک از آنها و یا به ترک عضویت

و و اباید بروفق حقوقی باشد که  ،کندنامه را نقض مینامه و مرامعضو اساس
به  دیگر اعضای سازمان و خودِ سازمان دارند و حق اخراج شونده برای مراجعه

 دادگاه محفوظ باشد.

های سیاسی، به لحاظ حقوق و وظایف ها و جمعیتحزب: یک صد و دوماصل 
  ، برابر هستند.- دباید باشن پنجگانه  که همواره عمل به حقوق -

پرسی حقی از بنابر حق اعمال مستقیم والیت، همه   :یک صد و سوماصل 
ای سیاسی یا در باره مسئله حقوق شهروندان است و شهروندان حق دارند

پیشنهاد دهنده بگردند و بخواهند منتخبان  و یا فرهنگی اقتصادی و یا اجتماعی
پرسی به تصویب مردم را بررسی و تصویب کنند و یا بخواهند از طریق همهآن

برسد. هرگاه یک سوم نمایندگان مجلس و یا  اگر طوماری به امضای یک بیستم 
ف دارندگان حق رأی، تقاضای برگزاری چنین همه پرسی را بنمایند، دولت موظ
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پرسی را به اجرا و نتیجه همه است ظرف دو ماه برای برگزاری آن اقدام نماید
 بگذارد.

بنابراین که حقوق انسان و حقوق شهروندی او با : یک صد و چهارماصل 
بعنوان عضو جامعه جهانی،  هر جامعهحقوق ملی  و حقوق طبیعت و حقوق 

ین حقوق است و نظر صدی اتکه موضوع شهروندی معارض نیستند و نظر به این
در مقام عمل به حقوق تواند با منفعت دیگری معارض باشد، که منفعت میبه این

گانه ، هر شهروند، نه منافع شخصی و نه منافع گروهی، که حقوق پنجشهروندی
ع هر شهروند نف ،بدیهی است که در قلمرو فعالیت اقتصادی خودباید باشند. 

مشروع است وقتی ناقض حقوق او و دیگران کند. این نفع خویش را لحاظ می
 نباشد.

ص، اعم از حقیقی یا حقوقی، خصوصی و یا اشخا  :یک صد و پنجماصل 
عرض های وابسته به آن، حق تنهاددولتی، از جمله دولت و ارگان های دولتی و 

 د. لذا:نبه حقوق شهروندان را ندار

ونه وندان باید از هرگ. امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر105.1
دی تعرضی مصون بماند. اسباب امنیت شهروندان باید فراهم شوند و هیچ شهرون

 توان به دلیل عمل به حقوق حقه خویش و یا به صرف عدم انجام عملیرا نمی
 ر داد.، مورد آزار، تعرض و اتهام قراکندکه قانون او را به انجامش ملزم نمی

 شخصی حق ندارد در زندگی افراد یا عقایدشان و نهاد.  دولت و هیچ 105.2
 تجسس و تفتیش کند و به صرف ظن، امنیت آنها را سلب نماید. 

ت ، نباید امنی«سازمان امنیت ».  به استناد خبر خبرچینان و گزارش 105.3
م اقدا ،تواند پس از اطمینان از صحت گزارشتنها قاضی می کسی را سلب کرد.

 ورد.آقضایی بعمل

 نییا شهروندا شهروند محروم کردن .  دولت و هیچ مقامی حق ندارد برای105.4
 وتقصیر بتراشد و برای او پرونده بسازد. این عمل جرم است  ،از حقوق خود

 کند.را قانون معین میمجازات آن
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هیچ گروه و یا حزب و یا جمعیتی حق ندارد، بنام  : یک صد و ششماصل 
مایت اکثریت شهروندان، در ستناد برخورداری از حای و یا مرامی و به اعقیده

و قلمرو  گری بر اقلیت و یا گروه و یا حزب و جمعیت دیگری باشدپی سلطه
. هر اقلیتی، از همۀ حقوق قانونی برخوردار است. فعالیتش را محدود کند

 .بخصوص نباید دو حق استقالل و آزادی او سلب شوند

 

 . حقوق اقتصادی شهروند:2
 

بنابراین که مالکیت هرکس بر کار خویش شخصی :  یک صد و هفتماصل 
دادن به فعالیتهای پایه سازمان ،است، در اقتصادی که تولید محور است، کار

اقتصادی است. قوه مقننه موظف است بر طبق این پایه قانون وضع کند. به 
را  انیترتیبی که هرکس از کار خویش، بتواند زندگانی درخور شأن و کرامت انس

 بدست آورد و هیچ شهروندی استثمار نگردد.

و محیط  داشتن غذا، پوشاک، مسکن، آب و هوای سالم : یک صد و هشتماصل 
بهداری و رشد از حقوق شهروندان می و بهداشت و آموزش و پرورش کار سالم و

   باشند.

نیازهای های برآورنده هر شهروند به برخورداری از بیمه  :یک صد و نهماصل 
اولیه، یعنی غذا و پوشاک و مسکن و آب و هوای سالم و  آموزش و پرورش و 

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

 معلوالن باید بیمه شوند.و  انسالمند یکاران وب . 109.1

مالکیت خصوصی تابع مالکیت  شخصی بنابر این که :  یک صد و دهماصل 
کند و قدرت را محور اصلی  ها را گرفتار روابط قوا میاست و  وارونه آن، انسان
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گرداند، رابطه انسان با زمین و منابع موجود در آن و هر فعالیت اقتصادی می
 کند. لذا:ابزار کار را حق او بر کار تعیین می

و رشد و شکوفایی وری یی و بهرهآکار. برای کارکردن و افزایش 110.1
بزار اامکانها از زمین و منابع آن و  به استعدادهایش، هر شهروند حق دارد بر

 تولید و دانش و فن؛

ازده .  هر کس حق دارد از نتایج کار خویش برخوردار شود و بنابراین، ب110.2
 چنگش های مرسوم دیگر،  ازهای گوناگون استثمار و ستمکارش نباید به شیوه

 بدر رود. 

 ها،است. این شیوه حقوق، ضمیمه این فهرستی از پنجاه و پنج شیوه تبصره.
دیگری  رابطه های قوایستانی و های استثمار و دزدی و اختالس و رشوهشیوه

 ،به زور ،از حاصل کار طرف دیگر میدهندهستند که به یک طرف امکان 
باید  ،هانین کنند. همه این شیوهچ ،دهدمیبرداشت کند. یا به دو طرف امکان 

   ممنوع باشند.
 از آنجا که رشد عمومی جامعه، شرط رشد هر انسان و: یک صدو یازدهماصل 

صل بعکس است و از آنجا که در یک اقتصاد تولیدمحور، استقالل و آزادی دو ا
د از راهنمای  رشد همه جانبه شهروندان و جامعه آنها است، هر شهروند حق دار

ی و دنمجامعه بخواهد، کمبود امکانهای او را جبران کند. بنابراین حق، جامعه  
ق بگذارند. این ح شهرونداندولت باید امکانات و وسایل کار را در اختیار 

 باشد تا کهپذیر باز و تحولباید ، نظام اجتماعی جامعههمگانی است. در 
تعاونی است. آنها که  کنند. بنابراین، جامعهنیروهای محرکه در رشد کاربرد پیدا 
اصل حو آنها که از راه کار درآمد گذارند مازاد خود را در اختیار دیگران می

 .کنندنقش الگو و جهت یاب را پیدا میکنند، می
دن، قادر به در صورتی که شهروندانی قادر به کار نباشند و یا با وجود کار کر      

وای تأمین معاش متناسب زمان و کافی برای تأمین غذا و لباس مسکن و  آب و ه
ها و خدمات اجتماعی و تعلیم و تأمین بهداشت و محیط کار سالم و سالم و

 را جبران کند. آنها کسریتربیت نباشند، جامعه باید 
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کار دلخواه حرفه و هر شهروند حق دارد شغل و   :یک صد و دوازدهماصل 
 شد.خود را انتخاب کند بشرط آنکه کارش مایه خرابی طبیعت و زیان جامعه نبا

 ،بنابراین

 ردن دانش و فن  را داشته باشد. و. باید امکانات به روزک112.1

ر و درآمد به همگان امکان دهد از کا ،. بیکار نماند و توزیع برابر امکانها112.2
 برخوردار شوند. ،کافی برای برآوردن نیازهای اساسی

 کند.های زیانمند را تعیین میها و حرفهشغل ،قانون    

نه سود سرمایه، که  ورییی و بهرهآکار شاخص: یک صد و سیزدهماصل  
ردن برخورداری همگان از حق کار است. بنابراین، پیشرفت دانش و فن و بکار ب

 یابند: یفه میآوردهای علمی و فنی سه وظدست

 . برخوردار شدن همگان از امکان کار. و 113.1

را  ه آنبه کمال مطلوب ک کار اووری بهرهیی انسان و آکارکردن . میل113.2
 کند وق معین میعمل به حقو

 . برخورداری از محیط کار و زیست سالم.  113.3

است که اعضایش از دو حق جامعه شهروندان اینهم:  یک صد و چهارد اصل
پاداش سازندگی، »و دیگری « ضرر ندیدن و ضرر نرساندن»قاعده، یکی 
است که به کاری مجبور نگردد که ، پیروی کنند و حق فرد این«سازندگی است

کند که  شهروندان از میوه کار واه او نیست. جمع این دو حق ایجاب میدلخ
 :خویش که متضمن آبادان کردن زمین باید باشد، برخوردار شوند . بنابراین

شود. لذا، در برابر کار مساوی، .  برای کار برابر، درآمد برابر مقرر می114.1
هرگونه تفاوت درآمدها بر اشند. برای کار مساوی، ها نیز باید مساوی بدرآمد

 ممنوع است. اینهامانند  خویشاوندی و اساس جنسیت، قومیت و
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. تولید از آن ِ کار است و نه ابزار.  از حاصل کار، به اندازه استهالک  114.2
 یابد.ابزار و تجدید و تکمیل آنها،  اختصاص می

زندگی در . بنابر این که هر کس باید از کار خود، درآمدی متناسب 114.3
نرساندن،   گشایش بدست آورد و  به اقتضای قسط و قاعده ضرر نکردن و ضرر
 گردد.ع میبرقرارکردن رابطه استثمارکننده و استثمارشونده از راه داد و ستد ممنو

کند. . هرکس حق دارد کاری را داشته باشد که دانش و فن او ایجاب می114.4
 نوع است.تر مممد کمآیگر و یا همان کار با درناگزیر کردن او به کاری د ،بنابراین

کنند حق دارند به هر شکل همه کسانی که کار می.  مو پانزده اصل یک صد
 اساس سازماندهی اداره کارهای شوراتشکیل دهند.  شوراکه مقتضی بدانند، 

رو، صاحبان مشاغل حق دارند . از اینهر جامعه باید باشدگوناگون در 
،در شوندکه شورایی اداره میندیکاها سهای سندیکایی تشکیل دهند. سازمان
 های خود مستقل و آزادند.فعالیت

ارد نباید به کسی کاری را که توانایی انجامش را ند: مشانزدهاصل یک صد و 
ود . هر شهروند ختحمیل کرد و یا با سنگینی و مدت کار، او را فرسوده ساخت

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

. حق دارد برای کار به کشور دیگری برود هر شهروند : مهفدهاصل یک صد و 
مغایر حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی او و در صورتی که کار او 

 جامعه جهانی نباشد، حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه بعنوان عضو
از  ،او از جمله تحمیل نابرابری به ،دولت باید از او در برابر تجاوز به حقوقش

 .او دفاع کند

که کار، در جریان رشد،  حقی از حقوق بنابر این : هجدهمصد و اصل یک
دهد، باید رشد علمی و فنی او را انسان است، کاری که هر شهروند انجام می

کاری تضمین کند. به ترتیبی که عدم پیشرفت علمی و فنی سبب عقب ماندن و بی
 او نگردد. 
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ادها و ای از استعدهر انسان، بنابراین که مجموعه : نوزدهماصل یک صد و 
 ای از کارها حق دارد. بنابر این، نباید او را به کاریمجموعه به ها است، برفضل

دری کار پدری یا ما مجبورکرد که مانع انجام کار شهروندی و و بمدتی طوالنی
شان کارهای دیگری بگردد که استعدادهای او ایجابدانش و فن وکردن و به روز 

 . ندنکمی

شود طر اهمیت و سودمندی این تکرار، تکرار میبخا: مبیستصد و اصل یک
  که بیگاری و بکارگماردن کودکان ممنوع است.

حق اعتصاب حقی از حقوق اقتصادی : مبیست و یکاصل یک صد و 
 شهروندان است.    

د هم در سطح کشور، رشد مناطق مختلف آن بای  :بیست و دومصد و اصل یک
ه تمامی کشور ب ،منابع موجود در نقاط مختلف ،بنابراین. آهنگ باشدسطح و هم

هنگی آسطحی و همباید هم ،تعلق دارند. توزیع این منابع و نیروهای محرکه دیگر
 رشد مناطق مختلف را میسر کند.

 دیجااز ا گذاری کند کهبرنامهچنان یستیعدالت، دولت با یزانبر م. 122.1
و در سطح  شهر و روستاسطح در  یتجمع یعو توز شود یریکالن شهرها جلوگ

 ینیاغه نشزو ینینش یهحاش با رشد برابر این اصل سازگار گردد و ،مناطق کشور
 از میان برخیزد. یو بد مسکن

ن در مقام عضو جامعه جهانی، هر دولتی باید بکوشد که، در سطح جها. 122.2
 آهنگ بگردد. نیز، رشد کشورها هم سطح و هم

بعد از  بر میزان عدالت، منابع به همگان، نسل  م:بیست و سوصد و اصل یک
 نسل تعلق دارند. 

به مالکیت خصوصی در و ذخایر طبیعی و نیز ذخایر تاریخی  . منابع 123.1
 آیند. ونمی
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لف ها باید سازگار باشد با ارتباط مردم ساکن بخشهای مختشبکه راه. 123.2
ه برداری ببهره ،راینبا یکدیگر و شبکه تولید و مصرف در سطح جامعه. بناب

رکت میاندازه منابع را همساز بگرداند با نیروهای محرکه دیگری که در تولید ش
 را. ؟کنند و آسان کند ساحت

که رشد انسان و عمران طبیعت از بنابراین: مبیست و چهارصد و اصل یک
که هرگاه زندگی شهروندان عمل به حقوق ناپذیرند و بنابراینیکدیگر جدایی

که منابع طبیعی دهد و بنابراینبگردد، هر نسلی مازاد در اختیار نسل بعدی قرار می
برداری از منابع نباید آیند، میزان بهرهها هستند که از پی یکدیگر میاز آن نسل

برداری بر طبق این اصل و نسلهای آینده را از آنها محروم کند. چگونگی بهره
 د.کناصول دیگر را، قانون معین می

صی به هر شهروند بر مرخ ،نوع کار هرچه باشد: مبیست و پنجصد و اصل یک
قصد استراحت و تجدید توان حق دارد.  چگونگی برخورداری از این حق را 

 کند.قانون معین می

 

 . حقوق اجتماعی شهروند:3

 

احترام  وروابط میان دو همسر باید بر پایه عشق : مبیست و ششصد و اصل یک
 متقابل  و حقوقمند با حقوقمند باشد . لذا 

 . ازدواج به اکراه باطل است.126.1

حاضر ، در کشورهای  ها رها شوند . در حال. زنان باید از نابرابری126.2
در دهند و در همه جای جهان زنان کاران را زنان تشکیل میجهان بیشترین بی

عین حال مادر، کارگر، همسر و به نسبت روزافزونی سرپرست و کفیل خرج 
 دو سوم ساعات کار بشریت بر عهده آنان است و تنها یک» شوند و خانواده می



57 
   

، لذا، بنا بر قاعده «دهم درآمدها و کمتر از یکصدم اموال به آنها تعلق دارد
 شود:مقرر میجبران، و برای اینکه زندگی مشترک معنی پیدا کند، 

 ه تعلیم و تربیت زنان تقدم داده شود؛ب - 

ها بگردد که در ضمیمه این ولت مأمور از میان برداشتن تمامی نابرابرید -
 (2شوند.  )ضمیمه قانون اساسی بر شمرده می

. زن مختار است در کفالت مخارج شرکت ت مخارج خانه با مرد باشدکفال - 
 ؛کند یا نکند

هایی که و بارداری و بیمه مجدد تا ازدواج مرگ شوهر و طالقزن از نفقه  - 
 استقالل و آزادی او را تأمین کنند، برخوردار باشد؛

غلی بر نگزید و بکار خانه بسنده کرد، درآمد دوران ازدواج به هرگاه زن ش  - 
 ها باید با توافق دو همسر باشند.هزینه هردو همسر تعلق بیابد.

 مکاری کنند. هل، دو همسر باید در کار خانه در صورت انتخاب شغ -
زند و مادری تقدم داده شود و در صورتی که درآمد شوهر کفایت به تربیت فر - 

 مخارج را نکند، کسری را بیمه اجتماعی تأمین کند.

کسری را  ،وهر شاغل نبود و زن شاغل بود و بیمه بیکاری کفاف ندادشهرگاه  -
 ود.شنیازهای فرزند و کار خانه برعهده مرد می وردنآکند و  برزن جبران می

در  ،ی که یک دین  یا مرام را ندارندمرد و. منعی برای ازدواج زن 126.3
 ، وجود ندارد.  ن دوصورت توافق آ

.  در خانواده، حقوق اعضای آن باید از سوی یکدیگر محترم شمرده 126.4
 کند. شوند. تجاوز به حق، حق شکایت را ایجاب می

آزادی  غیر دینی استقالل و یاعقیده و باور دینی پذیرفتن .  فرزندان در 126.5
نکنند.  و حق دارند، در پذیرفتن یا نپذیرفتن مرام، از پدر و مادر پیروی دارند

و فرزند  درفتار پدر و مادر با فرزند باید با حقوق او به عنوان انسان منطبق باش
 .ورندآرا فرهنگ ساز بار
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حتی  در یک ملت، اقوام گوناگون وجود دارند: مبیست و هفتصد و اصل یک
شود. این گونه یک قوم محض شناسایی و تنظیم امور، به طوایف تقسیم می

ای به زیان طایفه دیگر نیست و به ای طایفهبندیها، سبب هیچ امتیازی برتقسیم
رم و قانون جین حق دهد دیگران را شهروند نشمرند. تجاوز به ایک حق نمیهیچ

 کند. مجازات آن را معین می

 یدتی. اخراج از سرزمین و محروم کردن از ملیت بنام اختالف دینی و عق127.1 
فرادی را ارود، ملغی است. و نیز فرد و یا  که از دیرباز و هنوز روا میو سیاسی 

یا  دگی اول زن، از خانه و روستا و یا شهر محنهاآیا  توان به دلیل ناتوانی اونمی
نیز  ،ن  شیوهآبا توسل به این و  ،ممانعت از بازگشت به وطنبیرون کرد.  نهاآ

 ممنوع است.
ش بیرون رود و کشور و ی.  اما هر کس حق دارد از کشور و ملیت خو127.2

و ناگزیر احقاق حق کند ولملیتی دیگر را بپذیرد. اگر مورد ستم بود، وظیفه دارد 
 او حق دارد به وطن خویش بازگردد. ،فع ستمبه مهاجرت شود. با ر

ای، مجاز نیست ای، با هیچ دلیل و عذر و بهانه.  هیچ قوم و طایفه127.3
و قسمتی  طلبی مخدوش سازدطلبی و تجزیهوطنی را با جداییانسجام ملی و هم

 را از آن جدا کند. کشوراز سرزمین 

های یضحقوق، تمامی تبعبنابر اصل برابری در : بیست و هشتمصد و اصل یک
جنسی و قومی و ملی و طبقاتی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و نژادی و 

 وبه بهانه عمل به سنت  ،هر عمل ناقض یکی از حقوق  فرهنگی، ملغی هستند.
 ممنوع است. ،رسم و عادت و باور

 زندگانی شخصی اشخاص باید از ظن و تجسس: همبیست و نصد و اصل یک
 دولت مصون باشد.  ؟افراد و قدرت چینیو سخن

کس . کرامت و شخصیت هر شهروند باید از تعرض مصون باشد. هیچ129.1
 مجاز نیست دیگری را تحقیر کند.  وضع و اجرای قانون ناقض کرامت انسان

 ممنوع است.  هافریدهآو دیگر 
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زن و  ،. هر کس حق دارد از تهمت ناروا مصون باشد. در درون خانه129.2
ود خرد نیز باید از تهمت به یکدیگر بپرهیزند. بخصوص مردان نباید همسران م

معین  را به ریختن آبرو تهدید کنند. رسیدگی به شکایت در این موارد را قانون
 کند.می

 زادآمستقل و  گاه خودشهروندان در گزینش اقامت  م:ا سیصد و اصل یک
 هستند. 

های یمهب به بر حق بازنشستگی و به بر هر شهروند م:سی و یکصد  و اصل یک
ق اجتماعی )فقر و بیماری و پیری و بیکاری و از کارافتادگی و معلولیت( ح

 دهند. های اجتماعی و اقتصادی یک مجموعه را  تشکیل میدارد. بیمه

 –های اجتماعیهر شهروند حق دارد در برابر ناتوانی: سی و دومصد و اصل یک
اند، ناتوانی مالی برای تشکیل خانواده و  ناتوانی اقتصادی بیمه شود. از این جمله
های طبیعی و  بیماریهای سانحهناتوانی فرآوردهِ مالی ناشی از افزایش بار تکفل، 

 کند.ن میترتیب امداد توسط دولت و جامعه مدنی را قانون معیواگیر. 

های ها و سازمانشهروندان حق دارند انجمن :سی و سومصد و اصل یک
انه نباشند، تشکیل گهای غیردولتی که مغایر حقوق پنجنهادنهاد )سمن( و مردم

 دهند. 

ت شهروندان، در رابطه با یکدیگر، از منزل: مسی و چهار صد واصل یک
ای میان دو شخص و یا یک بطهاجتماعی برابر برخوردارند. بنابراین، هیچ را

کند. شخص و یک گروه و یا دو گروه، سلطه یکی بر دیگری را مجاز نمی
یک از دو همسر، منزلت مافوق و مادون ندارند. بنابراین، در خانواده، هیچ

ظامی و های اداری و نسازمان کودکان نیز منزلت مادون و یا مافوق ندارند. در 
های مافوق و مادون پیدا به لحاظ نوع شغل، منزلتکارگاه نیز، کارکنان، در 
 کنند. نمی
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 . حقوق فرهنگی شهروند:4

هر شهروند حق دارد در هویت قومی و ملی خود : سی و پنجمصد اصل یک
 .بماند و یا از آن بیرون رود

لق فرهنگ بمثابه فرآورده ابتکار و ابداع و خ:  سی و ششمصد و اصل یک
های محلی و حقوق و ارزشهای اخالقی گیرد زبان همگانی و زبانمیشهروندان در بر 

ای از قدرت مایهها وقتی بنهای علمی و فنی و هنرها و سنتو باورها و معرفت
شوند و شیوه زندگی که، بدانها، یک شهروند و جمهور ندارند و مانع رشد فرهنگ نمی

های دیرپا، ب ویژگیشهروندان هویت خویش را در جریان رشد و به یمن کس
 سازند.  بنابراین،می

. هویت فرهنگی بیانگر مجموعه عناصر فوق است که بدانها، شهروند 136.1
های دیگر خویشتن را تعریف و با شهروندان جامعه خود و نیز با شهروندان جامعه

کند. به فرهنگ وقتی فرهنگ استقالل و آزادی است، انسان کرامت رابطه برقرار می
 . افزایدر کرامت خویش میبجوید و با رشد فرهنگ، می

. جمهور شهروندان که، در فرهنگ بمثابه مجموعه فوق، اشتراک دارند، 136.2
 هویت فرهنگی مشترک دارند. 

کند، گرچه کسی که در یک فرهنگ رشد می  م:سی و هفتصد و اصل یک
تواند هویت فرهنگی خود را ترک گوید، شود، سخت میساز میبنابراین، فرهنگ

وند است. یک شهروند حق دارد خود را به تغییر هویت فرهنگی، حق هر شهر
چند فرهنگ متعلق بداند. هر شهروند حق دارد در رشد چند فرهنگ شرکت 

ها و فنون و هنرها به جهانیان تعلق دارند، بنابراین که حقوق و دانش جوید.
پردازند، در رشد فرهنگهای میو هنر شهروندانی که به حقوق و دانش و فن 

 کنند.مختلف جهان شرکت می
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آموزش حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی و : سی و هشتماصل یک صد و 
حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق بعنوان عضو جامعه جهانی، حق هر شهروند 

ستن است. این آموزش باید با تمرین بکاربردن حقوق همراه باشد.  حقوقمند زی
آموزش یافتن، و رابطه حق با حق برقرارکردن و حقوق را آموزش دادن و 

 دهد. مسئولیت اول هر شهروند را تشکیل می

موضوع ه شهروندان در  تبلیغ فرهنگ بمثابه مجموع : سی و نهمصد و اصل یک
رای بایجاد فرصت  و های دیگر و گفتگو با دارندگان فرهنگ 121اصل 

گاهگفتگوهای فرهنگ ها و اختالفهای کردن فرزندان خویش از اشتراکها و آ
ل به ها، آزادند. بدون اینکه به حق انتخاب آنها لطمه وارد کند و تحمیفرهنگ

رهنگها فموزش و پرورش نیز باید در برقرارکردن ارتباط آزاد آدستگاه  زور باشد.
 شرکت کند.

های فرهنگی و علمی و شهروندان در تأسیس سازمان: چهلمصد و اصل یک
و هرآنچه به فرهنگ ربط فنی  و حقوقی و ادبی و هنری و دینی و اخالقی 

 گانه نباشند. که ناقض حقوق پنجاین جوید، آزادند مشروط برمی

ها و گبنابر این که اصل بر آزادی گفتگوی فرهن: چهل و یکمصد و اصل یک
های فرهنگی ها و فنون و هنرها و باورها است، همکاریهای دانشآزادی جریان

امعه جهانی، حق ججامعه و در سطح ها، در تمام سطوح با هدف رشد فرهنگ
دنی و ها بر عهده جامعه مداشتن  جریانبرقرار نگاه. ها استشهروندان جامعه

 موزش و پرورش است.آدستگاه 

ر ددولت و جامعه مدنی و هریک از شهروندان : چهل و دومصد و اصل یک
 کنند:رشد فرهنگ استقالل و آزادی، به ترتیب زیر، شرکت می

آید، نباید از هویت فرهنگی چ شهروندی که در فرهنگ قومی بار می. هی142.1
قوم خویش محروم شود و باید بتواند در رشد فرهنگ قومی خود و فرهنگ 

 شود، شرکت کند. واستقالل و آزادی که  فرهنگ جمهور شهروندان می
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، زبان ها زور نباشدها و جملهمایه کلمه.  زبان آزادی، زبانی که، در آن، بن142.2
شود و آموزش و پرورش و نیز وسائل ارتباط جمعی و هنرها دولت و مقامهای آن می

 شوند تا که این زبان همگانی بگردد. مروج این  زبان می

بر . بیان استقالل و آزادی، پندار و گفتار و کرداری که، در آن، بنا142.3
 گردد.می ی داخلی و خارجی نباشد، بیان  همگانیای با قدرتهاموازنه

های اقوام ها و زبان. فرهنگ و  زبان مشترک،  مانع از رشد فرهنگ142.4
 تشکیل دهنده جامعه ملی نگردد.  

ستند، . از آنجا که فقر مالی و علمی و فنی و هنری، گویای فقر فرهنگی ه142.5
.  فراهم آوردن امکانها برای خالق شدن شهروندان حقی از حقوق شهروندی است

ها در سطح هر ها و خالقیتها و کشففرصتها برای ابتکارها و ابداعایجاد 
 شود.کشور، بطور برابر، مقرر می

وند در صورت تجاوز به حقوق فرهنگی، هر شهر:  چهل و سومصد و اصل یک
ر رفع و هر جمع از شهروندان  حق دارد و حق دارند به دادگاه مراجعه و خواستا

 . بگردندتجاوز و جبران آن بگردد یا 

ر ، هر کشور باید برای فرزندان دختر و پس: چهل و چهارمصد و اصل یک
ا رتأسیسات الزم برای تعلیم و تربیت را فراهم آورد. بخصوص کار و اشتغال 

ربیت و باید چنان سازمان دهد که اشتغال به کار در تولید، مانع کار تعلیم و ت
، همگان «بنی آدم اعضای یک پیکرند»است که براینابداع و ابتکار نگردد.  بنا

 باید در برخورداری از امکان تحصیل دانش و فن، برابری واقعی بجویند.

، این نابرابری، «دانند برابر نیستنددانند با آنها که نمیآنها که می»که  بنابراین   
انجامد، در سطح جامعه ملی و در سطح جامعه جهانی،  اگر به دانا شدن نادانان نی

ز رشد گرداند. و نیز، بنابر این که رشد کردن ار تمدنی را از اساس ویران میه
 ناپذیر است، لذادادن جدایی
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دید های جامعه بر میزان رشد کردن و رشد دادن شهروندان باید تجنهاد. 144.1
 سازمان یابند. 

ای و غیر اینها حق دارد جهل را به . نه هیچ قدرتی جهانی و منطقه144.2
دیگران تحمیل کند و نه هیچ ملتی و گروهی و شخصی باید مجبور شود از 

 اند پیروی کند.هایی که اساس کار خود را بر نادانی و جهل مردم گذاشتهقدرت
گونه تبعیض  باید ممنوع باشد. یعنی همگان از هر . در تعلیم و تربیت، هر144.3

اسی  و یا بهانه باور دینی یا سی مذهب و مسلک و قوم باید از آن برخوردار شوند. به
 توان از تعلیم و تربیت محروم کرد. ها، کسی را نمیتعلق به قومی و به استناد تبعیض

ها در سطح جامعه و در مقیاس . تعلیم و تربیت باید از اختالف144.4
های مختلف های بشری بکاهد و بر میل به تفاهم و تعاون در جامعهجامعه

ردن بقت علم وقتی علم و پیراسته از دروغ است که با از بین بیفزاید. در حقی
جهت عمومی تعلیم و  سازد. بنابراین،ها بدل ها را به تفاهمجهل، اختالف

واده تربیت، باید کاستن از اختالف و افزودن بر امید به صلح و تعاون در خان
 بشر باشد . 

تن هنگ در گرو باال رفتجربه تاریخی، رشد هر فر ر. از آنجا که بنا ب144.5
سطح فرهنگ جمهور مردم است و، بدون باال رفتن سطح فرهنگ جمهور مردم، 

م و کنند، نه تنها تعلیاستعدادها محیط فرهنگی مناسب برای رشد را پیدا نمی
بر هر  ،  باید همگانی و مجانی باشد، بلکهدوره متوسطهتربیت، الاقل تا پایان 

 را برای همگان فراهم کند.  ت عالیصیالدولت است که اسباب ادامه تح
که با رشد علمی و فنی، افرادی که دانش و فن آنها به روز . بنابر این144.6

گردند، هر شهروند حق دارد که دانش و فن کاری روبرو میشود، با خطر بینمی
رو، تأسیسات آموزش و پرورش خاص بروز کردن مداوم او به روز بگردد. از این

 فن باید ایجاد شوند.دانش و 

موزش و پرورش و هنر و آبا تصویب دستگاه :  چهل و پنجمصد و اصل یک
های فرهنگی و حق دارند انجمن اشخاص حقیقی و حقوقی ،موزش عالیآ
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گانه که ناقض حقوق پنجهای آموزش و پرورش تشکیل دهند به شرط اینمؤسسه
 نباشند.

ز ابداع و ابتکار و کشف و خلق و تألیف، ا: چهل و ششمصد و اصل یک
 مالکیت مهم رشد جامعه هستند و برای شهروندان پدیدآورنده آنها حق عوامل

ای که سبب افزایش توان ابتکار که دانش و فن و اندیشهکنند. اال اینایجاد می
گردد را، دولت، پس از و ابداع و کشف و آفرینندگی و کارآیی جمهور مردم می

 دهد.ت بهای آن، باید در اختیار جمهور شهروندان قرار پرداخ

 هر کس حق و وظیفه دارد در حیات فرهنگی :چهل و هفتمصد و اصل یک
جامعه خود و جامعه جهانی شرکت فعال کند. هر کس حق و وظیفه دارد  در 

نری ه فنی و مقام پرورش استعدادهای خود و جامعه، به ابداع و ابتکار علمی و
باید نیکی به دانند بیاموزد.  شهروندان  نداند به آنها که نمیو از آنچه می بپردازد

  یکدیگر را از یاد ببرند.

ها، بخشش علم است.  با وجود این کسی حق ندارد به نام انفاق برتر  بخشش     
موزش علم، دیگری یا دیگران را به پیروی از خود ناگزیر سازد. به سخن دیگر آ

 جویی باشد. لذا،خالی از هرگونه غرض و بخصوص برتریو انفاق باید 
 .  در جمهوری شهروندان سه مسابقه ارزشمندند:147.1

 گرفتن در آنیالف. مسابقه در علم و پیش 

 ب.  مسابقه در عدالت و شرکت در رهبری جامعه بر میزان عدل و پیش گرفتن
 در آن

 گرفتن در آن.ج. مسابقه در کردار و پندار و گفتار نیک و پیشی 
دتر از او با وجود این، هر کس باید بداند و بنا را بر این بگذارد که دانشمن    

ه بدهد هنری ادام فنی و وجود دارد. بنابراین، نه تنها حق دارد به کوشش علمی و
 بلکه وظیفه دارد پیوسته بر دانش خویش بیفزاید.
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رده ابتکار و ابداع و وکه فرهنگ فرآبنابر این  م:چهل و هشتصد و اصل یک
های کشف و آفرینندگی شهروندان است و در هر جامعه ملی، اقوام دارای فرهنگ

 رو، مختلف وجود دارند.  از این

ها ممنوع ها منزلت برابر دارند و تبعیض و تمایز میان آن. این فرهنگ1481.
 است. 

آن   یدر هر جامعه باعث غنای فرهنگهای مختلف فرهنگوجود .  148.2
 جامعه،  و رشد فرهنگها سبب افزایش میزان سرمایه فرهنگی  هر جامعه ملی

 است. 

دهند و ها مشترکاتی دارند که فرهنگ ملی را تشکیل می. این فرهنگ148.3
یاب عمل شهروندان و جامعه مدنی و نیز دولت، بیشتر شدن مشترکات از سمت

 ها بروی یکدیگر است. راه توزیع برابر امکانها و بازتر کردن فرهنگ

ها وقتی در تعارض با یکدیگر که فرهنگبنابر این: چهل و نهمصد و اصل یک
گونه عناصر، ای از زور داشته باشند، تغییر اینمایهشوند که عناصری با بنمی

حق، و بنابر این، وظیفه شهروندان و نیز دولت از طریق بکاربردن قواعد 
های قومی و فرهنگی، با زدایی  است. به ترتیبی که هویت ملی و هویتخشونت

 کدیگر تعارض نیابند. ی

 مدیریتروندان یا هبرخورداری از جمهوری ش  :پنجاهمصد و اصل یک
 برخورداری از اینکه شورایی، از حقوق شهروندی هر شهروند است. از آنجا 

های فرهنگ استقالل و حق، نیازمند رشد فرهنگی، به معنای تحصیل ویژگی
ق استقالل و آزادی، ضمیمه خالاهای این فرهنگ و زبان و آزادی است، ویژگی

یاب فعالیت عمل دولت و فعالیتهای شهروندان این قانون اساسی و جهت
 های سوم و چهارم و پنجم( شوند. )ضمیمهمی
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بنابراین که سلطه فرهنگی ممنوع است، تحمیل : پنجاه و یکمصد و اصل یک
فرهنگ  یری از رشد یکبه زورِ عناصر یک فرهنگ  به فرهنگ دیگر و یا جلوگ

 ممنوع است. 

 . حقوق شهروند بر دادرسی عادالنه:5

اق هر کس حق دارد برای رفع ستم و احق م:  پنجاه و دومصد و صل یکا
که این حق نه صوری، بلکه حق خویش به دادگاه صالح رجوع کند. برای آن

اتوان نکسانی که به جهتی از جهات  برای واقعی باشد، مراجعه به دستگاه قضایی،
 .هستند، از راه رفع ناتوانی آنها، باید تسهیل گردد

توقیف  ،احضاره توان خودسرانکس را نمیهیچ:  پنجاه و سومصد و اصل یک
 کرد.  الخروجو یا ممنوع و زندانی و یا تبعید

 . در. هرکس حق دارد خود از خویشتن دفاع کند و یا وکیل اختیار کند153.1
ران ناتوانی او را جب ،دولت موظف است ،صورت ناتوانی مالی از استخدام وکیل

 کند.

و  که خانه و محل کار و مراسالت  هر شهروند، از هر نوع ینبنابر ا. 153.2
 یبیآنهم به ترت یمصون است،  جز قاض یش،هاو دخل و تصرف در داشته یبازرس

 ندارد. را یتمصون ینحق شکستن ا کند،یم ینحقوق مع ینکه قانون سازگار با ا

  یا شودیم یرارتکاب جرم دستگ یندر ح یکسان یاکه کس  یدر موارد. 153.3
 یامتهم  یوو مدارک از س یلبردن دال یناز ب یاوجود  خطر فرار  یاو   شوندیم

 یدبا یری،بالفاصله بعد از دستگ ین وجود دارد،متهمان به ارتکاب جرائم سنگ
تهمان متهم یا م ،اتهام هر چه باشد آن مطلع و حکم الزم را صادر کند.از  یقاض

 زادانه وکیل را دارد یا دارند.آنیز بالفاصله حق استخدام 

 زیابا استفاده از ن یارا، بدون اطالع او و  یکس حق ندارد کس یچه. 153.4
ه کند ک یمجبور بکار یاقراردهد و  یو علم یپزشک یشهایاماو، مورد آز یدشد

 او بگردد. یروح یا  یسبب وارد شدن نقص بدن
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راجعه به مهر شهروند حق  و حق برابر  بر   :   پنجاه و چهارمصد و اصل یک
اه مستقل دادگاه را دارد. در برابری کامل، باید بتواند ادعای خود را بعرض دادگ

اسی برساند. دادگاه باید با رعایت اصول راهنمای قضاوت که در قانون اس
شوند و قانونی که معارض حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی او و تعریف می

حقوق ملی و حقوق طبیعت نباشد، منصفانه و علنی به شکایت شاکی رسیدگی 
دعا  رأی اکند و، بر وفق قانون، بر وارد بودن یا نبودن، بر حق بودن و یا نبودن 

 دهد و تکلیف شاکی را معین کند. 

یگری دبنا بر سه اصل: یکی اصل برائت و    : پنجاه و پنجمصد و اصل یک
اصل قبح عقاب بالبیان و سومی اصل عطف بماسبق که از اصول راهنمای 

 قضاوت هستند،
اه . هر گاه کسی به جرمی متهم بگردد، تا وقتی مجرمیت او توسط دادگ155.1 

وت، ثابت صالح و علنی و بر وفق قانون و با رعایت همه اصول راهنمای قضا
 شود.  تقصیره بیاست و باید با او معامل تقصیراست، در حکم بینگشته

زاتی توان بابت خالف یا جرم و یا جنایتی، به جز ا  و مجا. کسی را نمی155.2
 است.شدهمحکوم کرد که در موقع وقوع عمل، جرم شناخته نمی

 و محکوم کرد. توان دوبار محاکمهکسی را نمی ،. بخاطر جرم واحد155.3

توان کسی شود، نمی. به موجب قانونی که بعد از وقوع عمل، تصویب می155.4
جود را تحت تعقیب قرار داد. بنابر قوانین و عرفها و سننی نیز که از پیش و

توان اند، نمیاند، اما در دستگاه قضایی رسمیت نداشته و مورد عمل نبودهداشته
که موافق قانون اساسی و د، مگر پس از آنعمل کسی را مورد قضاوت قراردا

نند. ک، به قانون تبدیل شوند و قوت اجرایی پیدا گذاریمراحل قانونپس از طی 
ص کنند، حاکم بر اعمال اشخادر این صورت، از تاریخی که قوت اجرا پیدا می

 شوند.می
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هر کس، در هر جا و هر محل، شخصیت :  پنجاه و ششمصد و اصل یک
د و بخصوص مسئوالن قضایی این شخصیت حقوقی را باید بشناسند. حقوقی دار
 در نتیجه:

.  یک فرد از راه رسیده و غریب نه تنها شخصیت حقوقی خود را از 156.1
از رهگذر احسان، باید از واجد حقوق انسان است و دهد، بلکه، دست نمی

 تسهیالت و مساعدتهای الزم برخوردار شود. و
ردار هر دین و قومیت و ملیت، باید از حمایت قانون برخو . بیگانگان از156.2

اگر  باشند و دستگاه قضایی باید بدون تبعیض به دعاوی آنها رسیدگی کند. حتی
 ت. که دشمنی رویه کرده اسیا باشند بیگانه یا بیگانگان، تبعه کشوری باشد 

برخوردارند. های برابر شهروندان از منزلت  :پنجاه و هفتمصد و اصل یک
نوی، عمل به حقوق مع هرچند پیشی گرفتن در علم و در دادگری و در امداد و در

گردد اما سبب بیشی منزلت به معنای تحصیل امتیاز و یا سبب بیشی کرامت می
   شود.موقعیتی برخوردار از حمایت قانون، به زیان دیگران، نمی
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 چهارمفصل 

 در حقوق ملی

 

ول والیت، با جمهور شهروندان بر پایۀ اص  :و هشتمو پنجاه صد اصل یک
 استقالل و 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. 158.1

ناپذیر جزیه. جمهور شهروندان، به صفت ملت، بر وطن حق دارند و وطن ت158.2
 است.

 انتصابی، موروثی نیستند. ها، از انتخابی و. مقام158.3

خویش را یا  رهبریجمهور شهروندان حق   :پنجاه و نهمصد و اصل یک
 کند:یماعمال  از راه انتخاب نمایندهمستقیم و یا از راه شرکت در شوراها و یا 

وراها و یا با تشکیل ش کشور، شهروندان یا از راه همه پرسی . در سطح هر159.1
 د.نکنو یا از طریق منتخبان خویش، اعمال  والیت می

های جامعه، اعمال مستقیم حق والیت، توسط شهروندان نهاد. در سطح 159.2
رو، در تهیه و تصویب و حقی از حقوق جمهور مردم هر کشور است. از این

 شود.اجرای قوانین و مقررات،  برخورداری از این حق باید لحاظ 

ال در اعم جمهور مردمدولت نه جانشین که کارگزار  :شصتمصد و اصل یک
 است. رهبریحق  
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وق هرکشور، وقتی بیانگر پذیریش حقملی شعار   :و شصت و یکمصد اصل یک
زان عدالت شود، استقالل و آزادی و رشد انسان و آبادانی طبیعت بر میگانه میپنج

 .گردداجتماعی می

سمی تواند یک و یا بیشتر زبان رهر کشور می :ت و دومشصصد و اصل یک
های اقوام در محل سکنای آنها در کنار زبان رسمی،  رسمیت داشته باشد. زبان

، در دارند. زبان رسمی ایران فارسی است و زبانهای اقوام در محل سکنای آنها
 کنار زبان فارسی، رسمیت دارند.

بر داشتن پرچم دارد. پرچم  ،حق ،هرکشور :شصت و سومصد و اصل یک
راک اشتگانه و حقوق پنجآن ترجمان  نمادایران، سه رنگ سبز و سفید و سرخ و 

 .استاقوام گوناگون  متشکل درجمهور شهروندان 

. هر کشور حق دارد سرود ملی داشته باشد :شصت و چهارمصد و اصل یک
ای افتادن نیروهسرود ملی ایران بیانگر  صلح جهانی و همبستگی ملی و بکار 

دالت محرکه در رشد انسان و آبادانی طبیعت، در استقالل و آزادی، بر میزان ع
 اجتماعی است.

 در این جمهوری، بنا بر همراهی دو اصل  :شصت و پنجمصد و اصل یک
های آزاد اشتراک و اختالف آراء است. کثرت آراء تنها از رهگذر جریان

رو، به توانند به اشتراک در آراء برسند. از اینمی هاها و اطالعها و دانشاندیشه
 شود. ، بحث آزاد تأسیس میحق و حقوق دیگرموجب این 

های سیاسی و غیر تشکیل  احزاب و سازمان  :شصت و ششماصل یک صد و 
 عبارتند از: گانه این اصلآنها، آزاد است. بندهای پانزده

جامعه مدنی است. لذا، نوع . محل عمل  حزب و سازمانهای سیاسی،  166.1
باید مانع از آن شود که حزب،  دولت را تصرف کند و مسلط سازماندهی آنها می

ها و اجتماعات باید تبیین کننده روش بر ملت بگردد. قانون احزاب و سازمان
 عمل به این بند از این اصل باشد. و
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گانه قوق پنجاین حتوانند مغایر ها نمیها و سازمانهای حزب. هدف166.2
 باشند. و

ها به ترتیبی خواهد بود که شهروندان ها و سازمان. سازماندهی حزب166.3
خویش را بطور مستقیم اعمال  رهبریعضو، برخوردار از تمامی حقوق، حق 

 کنند. و

ها های حزب. بنابر این که جمهور شهروندان بر صلح حق دارند، از نقش166.4
ا و روش همگانی آنها، ز تضادها و افزودن بر توحیدهها، یکی کاستن او سازمان

ها و نقد متقابل از راه شرکت ها و اطالعها و دانششرکت در جریان آزاد اندیشه
 شود. وهای آزاد میدر بحث

ها، عامل تحکیم همبستگی ملی از راه ادغام ها و سازمان. حزب166.5
های و دفاع از حقوق جامعهوق  بر میزان حق های محلی در جامعه ملی،جامعه

 شوند. وکشور می طراز کردن رشد در سطحمحلی و هم

ها مانع دموکراسی و عامل فساد آن ها و سازمانکه حزب. برای این166.6
است که به ها اینگیرند و نقش حزبنگردند، همواره تصمیم را جمهور مردم می

م جمهور مردم توسط عنوان چشم و گوش جمهور مردم مراقبت کنند که تصمی
 دولت اجرا بگردد. و

ها و ها و روشها در اندیشه راهنما و هدفها و سازمان. حزب166.7
روش و وسیله همیشه نجا که آاز شند. گزینند، باید شفاف باکه برمی ییهاوسیله

خوانی اندیشۀ راهنما و و بازتابی از اندیشۀ راهنما است، هم ای از هدفآینه
 یکی از ویژگیهای شفافیت است. و   هدف با روش،

 ییکنند و هویت نامزدهاها پیشنهاد میها و سازمانکه حزب ییها. برنامه166.8
 اشند. وبکنند، باید شفاف که به جمهور مردم معرفی می

. هرگونه تبعیضی، بخصوص تبعیض جنسی، در معرفی نامزدها ممنوع 166.9
 نامزدهای زن و مرد است.است و اصل بر معرفی بشمار برابر 
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ها باید اعضای خود را آموزش و پرورش بدهند به ها و سازمان.حزب166.10
یفا ترتیبی که آنها الگوهای عمل به حقوق  بگردند و این نقش را در جامعه ا

 کنند. بنابراین،

د. . در حزب و سازمان، تمامی اعضاء از اختیار و مسئولیت برخوردارن166.11
 و 

 قبول عضویت در حزب و ترک عضویت آن آزاد است. و . 166.12

ه . اکثریت حزب حق ندارد اقلیت را از حقوق و اختیار و مسئولیتی ک166.13
کثریت هر عضو باید داشته باشد، محروم کند و اقلیت نیز حق ندارد خود را به ا

 تحمیل کند. و

جمعی داشته  رند که وسائل ارتباطتوانند و هم حق داها هم می. حزب166.14
 باشند

ها، در بودجه و فعالیت خویش باید . از آنجا که احزاب و سازمان166.15
ربردن رسیدن به قدرت و ماندن بر قدرت و بکادر شفاف باشند تا که در آلت فعل 

دنی جامعه م ،به شرط فعال بودن و انطباق فعالیت با حقوقآن، ناچیز نگردند، 
کند. ترتیب تشکیل صندوق و تأمین بودجه می صندوق امداد به احزاب را ایجاد

 کند.را قانون معین می های تبلیغاتی از محل صندوقو سطح هزینه احزاب

گانه است، بدیندولتی که مرام آن حقوق پنج :شصت و هفتمصد و اصل یک
جامعه  های معینی از جامعه نیست و مرامی را بهخاطر که کارگزار گروه یا گروه

ی، حق کند، حق انحصاری اعمال زور را ندارد. برابر این قانون اساسالقاء نمی
ر و وظیفه زورزدایی را دارد و موظف به اجرای قواعد خشونت زدایی مندرج د

دن های جامعه مدنی نیز موظف به بکاربرنهادصد و پنجاه و سوم است. اصل یک
 این قواعد هستند.

و هم در سطح جهان، هم در سطح کشور  : شصت و هشتمصد و اصل یک
 صلح حقی از حقوق جامعه ملی است. 
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در سطح کشور، این صلح در چهار بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و      
زدایی  و در سطح فرهنگی، از راه رعایت همه حقوق و بکاربردن قواعد خشونت

یه های بر پاها و تنظیم رابطهجهان از راه دفاع از حقوق ذاتی حیات همۀ انسان
گردد. بنابراین، قواعد زدایی متحقق میحقوق ملی و بکاربردن قواعد خشونت

 گردند:گذاری میونزدایی زیر راهنمای قانخشونت

 وباور .قاعده اول نپذیرفتن حکم زور و مرز مشترک پیدا نکردن با زور168.1
 است.  زورگو 

ی قالل و آزاد. قاعده دوم واکنش نشدن از راه نپذیرفتن روش ناقض است168.2
 و کرامت است.

 و. قاعده سوم  جانشین کردن قدرت به مثابه هدف و روش، با استقالل 168.3
 آزادی به مثابه هدف و روش است.

گری بکار نبردن و در رشد . قاعده چهارم نیروهای محرکه را در ویران168.4
 بکار بردن است.

 وه رهبری است.. قاعده پنجم از دست ندادن استقالل و آزادی ق168.5

زدایی از فعالیتها در هر چهار بعد سیاسی و اجتماعی . قاعده ششم ابهام168.6
 و اقتصادی و فرهنگی است.

 . قاعده هفتم عمل به حق و دفاع از حق تا آنجا که میان حق خویش و168.7
 حق متجاوز نیز، به سود حق خود، تبعیض قائل نشود.

رو، از دست ندادن است. مکان را، بهیچ. قاعده هشتم اختیار زمان و 168.8
و   هر کار در زمان خود باید انجام بگیرد و در هر کار حقوق همه نقاط کشور

 نیز نسلهای آینده لحاظ شود
ها و سود جستن از آنها در .قاعده نهم غفلت نکردن از واقعیت168.9
ن زدایی است: طبیعت و عمران آن  و در رشد هر منطقه، بکارگرفتخشونت

 ها است زداییترین خشونتهای آن منطقه، در شمار مهمداشته
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تر،  و . قاعده دهم بیرون رفتن و بیرون بردن از مدارهای بسته  بد و بد168.10
فاسد و افسد،  و حق و مصلحت،  و حق و تکلیف )با این توجه که حق را 

ه مردم سنجد و بانسان دارد،  و تکلیف یا مصلحت را قدرت به نفع خود می
کند(، و جنگ یا تسلیم  و مدارهای بسته دیگری از این قماش است. تحمیل می

 قراردادن مردم کشور در مدارهای بسته از سوی دولت و در سطح جامعه مدنی
 ها ممنوع است. از سوی اشخاص و گروه

اد .  قاعده یازدهم افزایش میزان خودانگیختگی در جامعه از راه ایج168.11
 ای رشد شهروندان در  استقالل و آزادی است.فرصتها بر
های تاریخی و علمی و کردن مداوم وجدان. قاعده دوازدهم غنی168.12

ن اخالقی به علوم و حقوق، خاصه حقوق معنوی، در نتیجه، غنی گرداندن وجدا
 شود. همگانی است که از آن سه سیراب می

فن در بسامان آوردن . قاعده سیزدهم بیشتر کردن کاربرد دانش و 168.13
ها و عرف و عادت و سنتهای غیرعقالنی، زندگی روزانه و مبارزه جدی با خرافه

 کنند.بخصوص آنها که خشونت را تجویز می

. قاعده چهاردهم کاستن از کاربرد دروغ است. تصدی  این 168.14
زدایی بس مهم، هم با دولت و هم  با جامعه مدنی است. بخصوص دولت خشونت

 ندارد به مردم کشور دروغ بگوید.حق 

. قاعده پانزدهم مبارزه با ترور شخصیت و ترور اخالقی و دیگر 168.15
 روشهای مخرب شخصیت و نافی کرامت انسان است. 

جستن و .قاعده شانزدهم بکاربردن حق دانستن و نیز حق اطالع168.16
ها و فنها و دانش ها وهای آزاد اندیشهدادن، برای  برقرار کردن جریاناطالع

 ها به یمن بحثهای آزاد است. ها و اطالعهنرها و داده

. قاعده هفدهم ممنوعیت بکاربردن خشونت بنام دین و یا هر باور 168.17
 و جنسی است. و مرامی قومی و دینی  نژادی و دیگر و بنام هویت
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زدایی هم ، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و آلودگیجد. قاعده ه168.18
 مداوم آن است، 

گانه ناسازگار هم: الغای قوانینی است که با حقوق پنجد. قاعده نوز168.19
 هستند.

ها است. بنابر این که ها و افزودن بر جاذبه. قاعده بیستم کاستن از دافعه168.20
های سنگین شدن جو خشونت متگسستن پیوندهای همبستگی،  از بارزترین عال

ای همگانی و عامل افزایش ها حق و وظیفهدر جامعه است،  تحکیم همبستگی
 ها و دیگر نیروهای محرکه است.سرمایه

م . قاعده بیست و یکم:  بازکردن مدار  اندیشه  و عمل شهروندان، ه168.21
ه آینده، د امید باز رهگذر باز و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی و هم از راه ایجا

 گرداند. به یمن رشدی است که هر شهروند را بدیل خویش می

ساختن و القای فکرهای جبری  ممنوع . قاعده بیست و دوم ممنوعیت168.22
 جبار توسط دولت است. دولت نباید القای تعصب کند و یا با جوسازی، فکری

 را به مردم القاء کند. 
ق هر حقی از حقوق هر بشری در هر زمان . قاعده بیست و سوم: احقا168.23

محل کردن خشونت و زدایی بیو مکانی، باید روش همگانی بگردد. خشونت
خنثی کردن آن و پرهیز از انتقال خشونت به دیگری و دیگران، و نفی 

 گستری است.  پرستی  و خشونتخشونت

امید قاعده بیست و چهارم رعایت حقوق معنوی، از جمله شادی و  .24681.
 ها است. و پرورش توانایی

ی . قاعده بیست و پنجم: در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماع168.25
ها بدل کردن ها و دوستیو فرهنگی،  مدار بسته تضادها را به مدار باز یگانگی

 ها،  استزداییاز راه تبعیض
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دها و . قاعده بیست و ششم: تشخیص و پیشگیری مداوم انواع فسا168.26
 های اجتماعی و در صورت بروز، درمان آنها است.ها و آسیبنابسامانی

داشتن مداوم میزان توانایی دفاعی کشور  . قاعده بیست و هفتم، نگاه168.27
ر که حیات ملی د بیگانگانی است الزم برای دفع تجاوزهایباالتر از میزان 

ر شهروندان برای ماده کردن جمهوآ ،رواز اینکنند. استقالل و آزادی را تهدید می
 و ضرور است. ،دفاع در برابر تجاوز بیگانه

 . قاعده بیست و هشتم: مالکیت خصوصی یا مالکیت بر اشیاء را تابع168.28
 مالکیت شخصی یا مالکیت انسان بر کار خود کردن است. 

  . قاعده بیست و نهم: در پندار و گفتار و کردار میزان را عدالت،168.29
عایت مثابه جداکننده حق از ناحق، گرداندن است.  هرگاه این قاعده همواره رب

 زدایی، بطور خودانگیخته، اجرا خواهند شد.گردد، قواعد دیگر خشونت

. قاعده سیم تشخیص روانشناسی اجتماعی ترس و یاس و خشونت در 168.30
ی امید وانشناسجامعه، و درمان آن با از بین بردن عوامل موجد آن، و با اشاعۀ ر

 و نشاط و امنیت و صلح و دوستی و محبت و تعاون در جامعه است.

و فضا  : منابع هر کشور در رو و زیر زمین و دریاشصت و نهمصد و اصل یک
ه متعلق به جمهور مردم آن کشور، نسل بعد از نسل، هستند. هرگاه هر نسل ب

ازاد گذاشتن غیر آنها از اصل ماندازه از آنها استفاده کند و فعالیتهای اقتصادی و 
های آینده از این منابع محروم نخواهند شد. از برای نسل بعد پیروی کنند، نسل

 ،رواین

های آینده تعلق دارد را پیشخور کند . هیچ نسلی حق ندارد آنچه به نسل169.1
بر  تضمین حق نسلهای آیندهو سرنوشت نسلهای آینده را، پیشاپیش متعین کند. 

 با دولت است. ،منابع

. جمهور شهروندان و نیز حیوانات و گیاهان که در وطن آنها زندگی 169.2
 ارند. دخاک وطن برای این که بیابان نگردد، بر آب حق  ،کنند و هممی
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حق تمامی  ،. برخورداری بدون اسراف و تبذیر شهروندان از کارمایه169.3
پذیر شهروندان است و هر دولت موظف است این کارمایه را از منابع تجدید

 )خورشید و باد و آب و...( تأمین کند. 

ز امدیریت علمی آب کشور و برخورداری همه شهروندان در همۀ مناطق کشور    
 هر کشورمحیط زیست سالم، حق جمهور شهروندان  خاک بارور و آب و هوا و

نیز  بر خوردار کردن از این حق، وظیفه دولت جمهوری ایران  و ،جملهاز است. 
 جمهور شهروندان است.   

ه مشارکت بر وفق اصول پنجگانه در مدیریت جامع :هفتادم صد واصل یک
 جهانی حق هر کشور است. 

ر این که هر کشور، از جمله جمهوری ایران، بناب :هفتاد و یکمصد و اصل یک
 شناسد و فراهمبر رشد، حق دارد، رشد در استقالل و آزادی را حق خود می

 دهد. بنابراین،آوردن اسباب برخورداری از این حق را وظیفه دائمی خود قرار می

آهنگ همۀ شهروندان  وظیفه . در سطح ملی، تدارک اسباب رشد هم171.1
آهنگی در رشد شهروندان و مناطق های جامعه است. ناهمنهاددیگر دولت و 

مختلف کشور، نقض اصل عدالت اجتماعی است. در آنچه به جمهوری ایران 
آهنگی، در قانون اساسی که حقوق پنجشود، چگونگی تضمین این هممربوط می

 شود.  ، تبیین و تعیین می آنند نهادگانه 

ها حقی از حقوق هر جامعه و آهنگ جامعهم. در سطح جهان، رشد ه171.2
شود و  اقدام مداوم برای برخورداری از این حق، از جامعه جهانی شناخته می

 وظایف اصلی هر دولت، از جمله دولت جمهوری ایران است.

ی، با تصدی دین و مرام و هر اندیشه راهنمای :هفتاد و دومصد و اصل یک
ز جمله دولت جمهوری ایران، حق مداخله شهروندان است و دولت، ا از هریک

نون در  نوع باور شهروندان را ندارد. دولت جمهوری ایران، مرامی جز این قا
 اساسی ندارد. بنابراین،
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  ممنوع از مداخله در دین و مرام شهروندان است.دولت 172.1

های . دولت جمهوری ایران، بر وفق این قانون اساسی مجری تصمیم172.2
د شهروندان و کارگزار بدون تبعیض همۀ آنها در سامان بخشیدن به رشجمهور 

  است. انسان و آبادانی طبیعت، در استقالل و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی

ختیارات ااست و  ناپذیر. هر دولت، از جمله دولت جمهوری ایران تجزیه172.3
 کند.یود نممحد داخلی نهادرا هیچ قدرت خارجی یا و وظایف آن

ارآیی  در جمهوری ایران، اصل بر کاردانی و ک :هفتاد و سومصد و اصل یک
وی بدون تبعیض است. بنابراین، منتخبان زن و مرد کاردان و کارآ، باید مسا

موزش و آ ،در هر جامعه ،کند کهبرخورداری از این حق ایجاب میباشند. 
 دم برخوردار باشد.دار شدن چنین مسئولیتی از تقپرورش زنان برای عهده

 جا که والیت با جمهور شهروندان است،از آن :هفتاد و چهارمصد و اصل یک

زدا نیاز به تحصیل مجوز ندارد آمیز و خشونت. تشکیل اجتماع مسالمت174.1
و سازماندهی خودجوش، به ابتکار شهروندان،  برای احقاق حقی از حقوق 

 شهروندان، مجاز است. 

های انتخابی منوط و مشروط برای تصدی هریک از مقام . نامزد شدن174.2
 به عضویت در یک حزب سیاسی  نیست.

ن باید ها با شهروندانهادرابطه متداول میان : و هفتاد و پنجمصد اصل یک
و  دگردنها بنهاد ،و وسیله ،شهروندان ،تغییر کند به ترتیبی که رهبری کننده

 کنند. ها را نیز شهروندان تعیینهای رسیدن به آن هدفها و روشهدف

شوند: آنها که تصدی آنها با دولت است های جامعه به سه دسته تقسیم مینهاد    
توانند در تصدی هر دو و آنها که تصدی آنها با جامعه مدنی است و آنها که می

 قرار گیرند:

 تماعی در تصدی جامعه مدنی هستند. وهای دینی و حزبی و اجنهاد. 175.1
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و پرورشی و تحقیقاتی و  هنری و اقتصادی  آموزشی های آموزشنهاد. 175.2
 در ،پردازندهایی که به سالمت محیط زیست مینهادو  و وسائل ارتباط جمعی

 تصدی دولت و جامعه مدنی هستند. و

دولت  در تصدی دهند،های دفاعی و  قوایی  که دولت را تشکیل مینهاد. 175.3
 هستند.

 به: بدون هرگونه تبعیضی، اقوام حق دارند هفتاد و ششمصد اصل یک
حقوق  واز حقوق ذاتی حیات انسان  - برابری واقعی -برابر برخورداری 

شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی بمثابه عضو جامعه 
ک ت. سه حق، یکی حق اشتراجهانی. هر قوم نیز از حقوق فرهنگی برخوردار اس

های قومی( و )گوناگونی تفاوت)والیت جمهور شهروندان( و دیگری حق 
یز سومی حق زیستن در صلح )جانشین کردن رابطه قوا با رابطه حق با حق( و ن

عین رشد بر میزان عدالت اجتماعی، رابطه اقوام تشکیل دهنده جامعه ملی را م
 ظایف خود هستند.ومدنی در کنند و راهنمای دولت و جامعه می

د است :  حق جامعه ملی بر محیط زیست سالم همزاهفتاد و هفتمصد و اصل یک
ر دبا حق این جامعه بر محیط زیست اجتماعی سالم. بنابراین که دموکراسی نیز 

بخشی از تدابیر برای   معرض فساد است و بکاربردن قواعد خشونت زدایی
گر است، سالمت محیط زیست اجتماعی، گیری از ابتالی آن به فساد ویرانپیش

 شود. حقی از حقوق جامعه ملی اعالم می
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 پنجمفصل 

 درحقوق جامعه مدنی

 

 قسمت اول در حقوق عمومی جامعه مدنی 

ها و نهادکه جامعه مدنی، هم به صفت جمهور مردم و هم به صفت بنابر این    
شوند و هم بخاطر نقش تعیین کننده هایی که تشکیل میها و مؤسسهسازمان
اجتماعی و سرمایه نامحسوس و سرمایه اقتصادی و  سرمایه فرهنگی و  سرمایه

 سرمایه طبیعی در برپایی دموکراسی و رشد آن، برای جامعه مدنی حقوق زیر
 شوند:شناخته می

م دولت، حقوق مندرج در قانون اساسی مرا :هفتاد و هشتماصل یکصد و 
است. دولت فاقد هرگونه مرام دینی و غیر دینی است. در عوض، در قلمرو  
 شهروندان و جامعۀ مدنی هر شخص بر انتخاب کردن یا نکردن  دین یا مرامی

 حق دارد. بنابراین، 

 .  هر  شهروندی مختار است، در استقالل و آزادی، دین یا مرامی را178.1
 تخاب کند و یا نکند. ان

تند .  این استقالل و آزادی است که دو حق هر شهروند و جامعۀ مدنی هس178.2
ند و کبه پذیرفتن و یا ترک دین یا مرامی مجبور و دولت حق ندارد او و آن را 

 در گزینش یا عدم گزینش دین یا مرامی، محدود کند. حتی 
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کنند و  حق شهروندان است که تغییر نجا کهآاز : هفتاد و نهمصد و اصل یک
 د، حق تصمیم با جمهور شهروندان است. اختیار و مسئولیت تغییرنتغییر ده

 دولت کردن با جامعه مدنی است. جامعه سیاسی تنها حق پیشنهاد دادن را دارد و
 گیرند. بنابراین،مجری تغییری است که جمهور شهروندان بدان تصمیم می

شود، باید از این شدی که به جمهور شهروندان پیشنهاد می. هر برنامه ر179.1
کنندگان آن هستند و  خود حق گی برخوردار باشد که جمهور مردم تصویبهویژ

 شرکت در اجرای آن را دارند.

. در هر برنامه رشدی، باید حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی و 179.2
جامعه ملی بعنوان عضو  حقوق ملی و نیز حقوق جانداران و طبیعت و حقوق

ها و جامعه جهانی، ملحوظ بگردند. افزایش سرمایه اجتماعی و دیگر سرمایه
 ، نیز باید لحاظ شوند. ها و نیروهای محرکهکارمایه

کنند، اختیار . بنابر این که نیروهای محرکه را جمهور مردم تولید می179.3
 بکاربردن آنها با جمهور مردم است. 

انع از این مبنابر این که جامعه مدنی، بر میزان عدل،   :هشتادمصد و اصل یک
که، در حداقل، شود که رابطه حق با حق، با رابطه قوا جانشین شود و بنابر اینمی

های شود و نیز بنابر این که  سازمانکننده قدرت تعریف میجامعه مدنی  تعدیل
جامعه مدنی هستند، های این جامعه وسایل مهار دولت توسط نهادسیاسی و 

کند که نظام اجتماعی باز و تحول پذیر های جامعه مدنی ایجاب میایفای نقش
 باشد.

نظیم کننده ت ،است که قدرتای مراد از جامعه باز و تحول پذیر، جامعه    
 ها باشند. بنابراین، ها نباشد، بلکه حقوق تنظیم کننده رابطهرابطه

کند هم باید منطبق باشند با ایجاد می گذارقانون.  حقوق موضوعه که 180.1
 ها بکاهند. حقوق برشمرده در این قانون اساسی  و هم از بار زور در رابطه

عامل رشد پیوسته  زادیآاستقالل و . بنابر این که برخورداری مداوم از 180.2
انسان است، میزان خودانگیختگی شهروندان و جامعه ملی باید همواره رو به 
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گذاری و اجرای قانون، استقالل و آزادی هر شهروند افزایش باشد، هدف قانون
شوند، سازماندهی سازگار با استقالل و نیز که تشکیل می ییهانهادباید باشد، 

 آزادی انسان را باید بجویند.

مند تعریف ای زمانمؤسسه ،نهاددر این قانون، :  هشتاد و یکمصد و اصل یک
ه و بر وفق همبستگی و افرادی بطور خودانگیخته و داوطلبان را،شود که آنمی

باید ها نهادهای این دهند. هدفدوستی، بر اصول استقالل و آزادی تشکیل می
روند با این اصول سازگار باشند و قواعدی که در تشکیل و اداره آنها بکار می

شکیل تعه مدنی ها که در جامنهادند. بنابراین، باشگانه نیز، ترجمان حقوق پنج
 اند، بایدشوند و مجموع آنها را نیز جامعه مدنی خواندهمی

ی و تشکیل آنها جبر . تشکیل دهندگان داوطلبانه آنها را تشکیل دهند181.1
 نباشد .  

 شورایی داشته باشند.  نظام. 181.2

هنده باید چنان باشد که همواره شهروندان تشکیل د نهاد. سازماندهی هر 181.3
 ، وسیله باشد.نهادآن، رهبری کننده  و 

 مندها با یکدیگر باشد. ها با یکدیگر، رابطه حقوقنهاد. رابطه این 181.4

ین در خود آن باشد و هدفی جز هدفی که خود تعی نهاد. دلیل تشکیل هر 181.5
 کند، نداشته باشد.می

 تشکیل دهنده و سازمان و وسیله و هدفها باید شفاف باشند.. اعضای 181.6

ا ی جانشین جامعه و مالک آن نشود، و بر جامعه والیت پیدنهاد. هیچ 181.7
 نکند. 

قوق ها، اندیشۀ راهنمای آنها هرچه باشد، بدون هیچ تبعیضی از حنهاد. 181.8
 برابر بهرمند باشند. 

ستری و سلطه جویی بر جمعی از گهایی با هدف خشونتنهاد. تشکیل 181.9
برای  هانهادتشکیل  ،در عوض شهروندان و یا جمهور شهروندان ممنوع باشد.
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گانه و برانگیختن شهروندان به عمل به این حقوق و نیز تشکیل ترویج حقوق پنج
که از منازعات بکاهند و شکایتهای شهروندان از یکدیگر  را بر میزان  هانهاد
ها را بمثابه دستیار نهادمجاز است. ترتیب تشکیل این  ،حل و فصل کنند ،حق

 کند.قانون تعیین می ،قوه قضایی

 ،شوندها که در درون خود از دموکراسی شورایی برخوردار مینهاد. 181.10
 وسیله دامن گستردن دموکراسی شورایی در سطح جامعه نیز بگردند.

رمایه سان و کارآیی بنابراین که افزایش میز:  هشتاد و دومصد و اصل یک
صادی  سیاسی و سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی و سرمایه طبیعی و سرمایه اقت

ها ها و دانشهای هرچه آزادتر اندیشهنیازمند برخورداری جامعه مدنی از جریان
 ها است، ها و اطالعو داده

بر داشتن وسائل ارتباط جمعی که یکسره در اختیارش این جامعه . 182.1
 باشند، حق دارد. 

  ها )سانسورها( ممنوع هستند.. ممیزی182.2

گاه شدن و آگاه کردن.182.3  . هر شهروند حق دارد بر آ

داده  و. هر شهروند حق و وظیفه دارد، با یافتن و انتشار دانش و اندیشه 182.4
 تر سازد. گستردها را نهو اطالع، جریان آزاد آ

 . وسائل ارتباط جمعی برای آنند که میان شهروندان و حقوق آنها و182.5 
سان که هستند( برقرار ها آنها رابطه مستقیم )شناسایی حقوق و واقعیتواقعیت

 کنند. قانون وسائل ارتباط جمعی باید بر طبق این میزان تدوین شود.

آیند، . جامعه مدنی حق دارد مسائلی را که در قلمرو  این جامعه پدید می182.6
رو در قلمرو دولت و جامعه سیاسی مطرح کند و حق دارد از مسائلی که در قلم

شوند، اطالع و آنها را موضوع بحث و دولت و جامعه سیاسی ایجاد می
 ،د بطور مرتباز قوای دولت موظفن هر یک ،بنابراینجویی قراردهد. حلراه

 عملکرد خود را به جامعه مدنی گزارش کنند. 
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ز طریق ابنابراین که اعمال مستقیم حق والیت :  هشتاد و سومصد و اصل یک
پرسی، حقی از حقوق ملی است، جامعه مدنی، هم در قلمرو خاص خود و همه

 پرسی حق دارد:هم در قلمرو  دولت، بر همه

، حق اقدام به )عمده شهرداریها( ی. در قلمرو خاص جامعه مدن183.1
 کند. وپرسی، به این جامعه تعلق دارد و خود آن را تصدی میهمه

تواند خواهان همه پرسی بگردد وقتی . در قلمرو دولت، جامعه مدنی می183.2
 شوند.پنج درصد دارندگان صالحیت رأی دادن  خواستار آن می

ط مربو رهبریه اعمال حق در آنچه که ب:  هشتاد و چهارمصد و اصل یک
که حق و مسئولیت رهبری، میان حقوق ذاتی انسان و حقوق شود، بنابر اینمی

شهروندی و حقوق ملی او و حقوق طبیعت و حقوق جامعه بمثابه عضو جامعه 
در حوزه هر پنج دسته حقوق، قلمرو جامعه  رهبریجهانی مشترک است، حق 

 رو،اینمدنی بمثابه جمهور شهروندان است. از 

گیرند، در قلمرو جامعه مدنی هایی که در قلمرو دولت قرار نمینهاد. 184.1
های سیاسی( و که جامعه سیاسی )احزاب و سازمانگیرند. بنابر اینقرار می

شود که شوند  و فرض میمحور انگاشته میهای دینی و اقتصادی،  قدرتنهاد
کنند، خارج از قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معنوی را تصدی می

ها بیرون از جامعه مدنی ادنهاند. اما هرگاه این قلمرو جامعه مدنی شمرده شده
جامعه توسط قرارگیرند، مهار دولت توسط جامعه مدنی ناممکن و مهار این 

ها نهادشود. بنابراین، این های سیاسی و اقتصادی و دینی ممکن مینهاددولت و 
 در حیطه و در مهار جامعه مدنی باید باشند. و

دنی . زبانی که ارتباط جامعه مدنی را با دولت  و دولت را با جامعه م184.2
یژگی که دارد، بخصوص و ییهاژگیکند، زبان آزادی است با ویبرقرار می
 شفافیت. 

ج. تنظیم کننده رابطه دولت با جامعه مدنی و جامعۀ سیاسی، حقوق پن184.3
 گانه و دیگر اصول قانون اساسی هستند. 
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که دولت در مهار جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان بماند، . برای این184.4
د و اشبودجه دولت باید برداشت از تولید ملی، با وجود اقتصاد تولید محور، ب

ی نیروهامنابع کشور و دیگر شود که از فروش منابع کشور نباشد . تأکید می
 ها هستند.  محرکه متعلق به نسل

ام پرکردن کسر بودجه با و ،بنابراین . کسر بودجه دولتی، ممنوع است.184.5
 ممنوع است.

که جامعه سیاسی محل طبیعی خود را که جامعه مدنی است . برای این184.6
نگوید و هدف خویش را رسیدن به قدرت )در اختیارگرفتن دولت و ترک 

شود که دولت و جامعه سیاسی به اجرای بکاربردن آن( قرار ندهد، مقرر می
، بسنده کنند. ندشوکه در جریان انتخابات اظهار می های جامعه مدنیتصمیم

جامعه های مختلف را به بدیهی است که دولت و جامعۀ سیاسی حق پیشنهاد طرح
 مدنی دارند.

انون هایی که برابر قنهادها و . تجسس در زندگی شهروندان و هسته184.7
دیگری  نهادشوند، ممنوع است.  شهروندان نباید توسط دولت و هیچ تشکیل می

 به جاسوسی یکدیگر گماشته شوند.

که اندیشه راهنما، اگر بیان استقالل و آزادی، و یا بیان قدرت . بنابر این184.8
کننده را در تنظیم رابطه جامعه مدنی با دولت و جامعه سیاسی باشد، نقش تعیین

ولت دارد و بنابر این که  تصدی اندیشه راهنما، برعهده جامعه مدنی است و د
های سیاسی که به ضرورت و سازمان هامرام را ندارد، حزب وحق مداخله در دین 

دم نیازمند داشتن این و یا آن اندیشه راهنما هستند، ارباب دین و باور مر
های راهنمای یکدیگر را ممنوع و یا سانسور شوند. آنها حق ندارند اندیشهنمی

رامی مجبور کنند و یا شهروندان را از گرویدن به مرامی ممنوع و یا به گرویدن به م
 کنند.

کند، رشد در قلمرو جامعه مدنی قرار . بنابر این که رشد را انسان می184.9
رو، هر یک از قوانین عادی، چنانچه محدود کننده قلمرو جامعه گیرد. از اینمی
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شوند و از گانه میمدنی باشند،  ناقض حق و قانون اساسی متکی بر حقوق پنج
 درجه اعتبار ساقط هستند. 

عی های سیاسی و اقتصادی و اجتمانهادرابطه :  پنجم هشتاد وصد اصل یک
یگر به و فرهنگی و تعلیم و تربیتی و دینی و عقیدتی، با جامعه مدنی، و با یکد

 شود:ترتیب زیر برقرار می

رابطه  ها با یکدیگرنهاد. بر میزان عدالت، بنابراین، برابری در حقوق، این 185.1
 ا بر دیگری و یا دیگران تفوق و سلطه ندارد. یک از آنهکنند. لذا، هیچبرقرار می

نها بر در اختیار جامعه مدنی باید باشند. لذا سلطه آ یها وسائلنهاد. این 185.2
 جامعه مدنی ناقض دموکراسی و ممنوع است. 

سنجند و بنابراین که مصلحت را قدرتمداران می :هشتاد و ششمصد و اصل یک
 حقوق را شهروندان و جامعه مدنی، بمثابه جمهور مردم، دارند، 

 گانه باشد،. سنجیدن و بکاربردن مصلحتی که ناقض حقی از حقوق  پنج186.1
 ممنوع است. 

. تعیین تکلیفی که عمل به حقی از حقوق نباشد، ممنوع است. بخصوص 186.2
 ن تکلیف رنگ دینی و یا مرامی داده شود.اگر به آ

.  از آنجا که حق خود روش خویش است اما مصلحت روش بکاربردن 186.3
با یکدیگر،  ،ها و دولتنهادی، و ها میان جامعه مدنزور است، تنظیم کننده رابطه

 .ها که حقوق هستندنه مصلحت

رهبری قابل انتقال که حق و استعداد بنابر این:  شتاد و هفتمصد و هاصل یک
مر او بازداشتن شهروندان و جامعه مدنی از تصدی این حق، جز با تحت  ندنیست

 قدرت درآوردن شهروندان میسر نیست، 

 . حق و استعداد رهبری شهروندان غیر قابل انتقال است. 187.1
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 .  تقدم و تأخر قائل شدن میان حقوق ممنوع است. 187.2

 حق دیگری ممنوع است. . تجزیه حق رهبری و هر187.3

کردن دهند و مشروط و مقیدگانه یک مجموعه را تشکیل می. حقوق پنج187.4
 عمل به حقی به بالعمل کردن حق دیگری ممنوع است.

تواند اقلیت را . در جامعه مدنی، بمثابه جمهور شهروندان، اکثریت نمی187.5
حق نظارت و انتقاد  ا ازتواند اقلیت رگانه محروم کند و نیز نمیاز حقوق پنج

 تصمیم اکثریت محروم کند. 

ها، دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه بکار آن که، در جامعه. بنابر این187.6
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 معه مدنی است. بنابراین، دانش و فن بمثابه دو مؤلفهجا

نشان، ثروت و زور و این و آن نیروی محرکه مؤلفه دیگر آن(، به یمن همگانی شد
 شوند.ها خارج و با استقالل و آزادی و دیگر حقوق، تألیف میاز قید آن مؤلفه

عضای جامعه اص و انحصار  ای که در اختصا.  سیاست بمثابه حرفه187.7
 سیاسی است، جای خود را به سیاست بمثابه تدبیر برای زیست در استقالل و

  وظیفهحق و  ،دهد و پرداختن به آنآزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی می
کار شرکت گردد. قانون راهشهروندان و جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان می

 .کندهمگان را در یافتن و بکاربردن سیاست در این معنی، معین می

آیند، که وقتی حقوق بعمل در میبنابر این:  شتاد و هشتمصد و هاصل یک
 کند، جامعه مدنی واقعیت پیدا می

کننده رابطهبمثابه تنظیم ی جذب حقوق و دفع قدرت.  نقش جامعه مدن188.1
 است. بازداشتن جامعه مدنی از این نقش جرم و ممنوع است.  ها

جامعه مدنی است. از آنجا که جریان رشد، پدیدآمدن  ،. زادگاه بدیل188.2
کند، ممانعت، بهر شکل، از پیدایش آن را ایجاب میتوسط بدیل و ایفای نقش 
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است.  قانون باید پیدایش و ایفای  ممنوعآن،  توسط ای نقشو ایف یبدیلچنین 
 نقش بدیل را تسهیل کند. 

ی، . بلحاظ نقش تعیین کننده جامعه مدنی در پایداری و تکامل دموکراس188.3
های جامعه مدنی را افزایش دولت و جامعه سیاسی موظفند بطور مداوم توانایی

 ست.جامعه مدنی بگردند، ممنوع ا دهند. ایجاد محدودیتها که سبب ناتوان شدن

دنی مبر دو اصل استقالل و آزادی، جامعه :  شتاد و نهمصد و هاصل یک
برای  را هادنهاهای مدنی کشورهای دیگر، اق جامعهتواند به اتفهرکشور می

آهنگ کردن رشد در جامعه بشری و سالمت محیط زیست و استقرار صلح و هم
ان و ی محرکه و برخوردارکردن انسانها و جاندارکاستن از میزان تخریب نیروها

 مند، تشکیل دهند. و نیز،طبیعت از زیست حقوق

ها و های آزاد اندیشهدر برقرارکردن جریانحق دارد جامعه مدنی هر . 189.1
های مدنی ها و اطالعها در سطح جهان، با جامعهها و فنون و هنرها و دادهدانش

 دیگر همکاری کند. 

آورد، از آنجا که فرهنگ را جامعه مدنی، بمثابه جمهور مردم پدید می. 189.2
ها، کارآیی های مدنی و میان آنها است که گفتگوی فرهنگاین در سطح جامعه

کند. گسترش فرهنگ استقالل و آزادی، از جمله از راه گفتگوی پیدا می
باید بطور یها، هدفی است که جامعه مدنی و نیز جامعه سیاسی و دولت مفرهنگ

 مستمر درکار متحقق گرداندن آن باشند. 

یان ابداع بنابراین که جنبش همگانی روشی است که ایران: نودمصد و اصل یک
اند، دست زدن به این جنبش حق جامعه مدنی های دیگر آموختهکرده و به جامعه

ع از مدارانی وجود پیدا کنند و مانبمثابه جمهور مردم است، هر بار که قدرت
عمل به حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت  و حقوق 

     رو،هر کشور بعنوان عضو جامعه جهانی بگردند. از این

. در هر شهر و روستا، یک محل برای اجتماع بزرگ شهروندان ایجاد 190.1
 شود.می
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 ر اختیار. در هر شهر و روستا، بنایی خاص برای بحث آزاد ساخته و د190.2
 شود.شهروندان قرارداده می

 

 ها:نقش جامعه مدنی در ایجاد سرمایه قسمت دوم در بارهِ 

ش را با بعمل درآمدن این قانون اساسی، جامعه مدنی نقش تعیین کننده خوی    
ها و دیگر نیروهای محرکه و بکار افتادن آنها در رشد شهروندان، در ایجاد سرمایه

 :آوردبدست می

در عین  و خاطر که انسان خود نیروی محرکه بدین:   نود و یکمصد و اصل یک
نه تنها سرمایه بشمار است بلکه « سرمایه انسانی»ساز است، حال نیروی محرکه

ها و نیروهای محرکه،  از بیشترین اهمیت برخوردار به صفت تولیدکننده سرمایه
 است. لذا،

ای است که، در آن، ارزیاب و منتقد، جامعه ی . بنابر این که جامعه191.1
ل تمامی شهروندان به هر پنج دسته حقوق عامل باشند، سلب فرصت و امکان عم

 کند مگر به همگاناستقالل واقعیت پیدا نمی به حقوق، جرم و ممنوع است.
هی میتآزادی را میان ،تعلق یافتن امکانها و نیروهای محرکه و فقدان استقالل

ش اول پیداکردن زور و خشونت و گریز استعدادها و دیگر نیروهای کند. نق
بر پایه  موزش و پرورشآ ،رواست. از اینتهی زادی میانآهای محرکه از فرآورده

 استقالل باید با برخورداری از این دو حق همراه باشد.

ا . بنابر این که سطح آموزش و پرورش است که میزان سرمایه انسانی ر191.2
های آموزش و پرورش کند، در بودجه و در وظائف دولت، تأمین هزینهین میتعی

های علمی و فنی شهروندان، باید از و پرداختن به تعمیم و به روز کردن داشته
 اولویت برخوردار باشد. 
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سان و همبستگی و همکاری بر وفق حقوق ذاتی ان:  نود و دومصد و اصل یک
قوق  بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق شهروندی و حقوق ملی  و ح

ها از سرمایه اجتماعی مایه مشترک تعریفبرخوردارکردن طبیعت از حقوق، بن
تر غنی سرمایه اجتماعی است.  هراندازه این همبستگی و همکاری بیشتر باشد،

تر و کاربرد آن در استقرار و استمرار و پیشبرد دموکراسی و رشد انسان، و بزرگ
 ،لتدر نتیجه، از وظایف جامعه مدنی و جامعه سیاسی و دو شود.بیشتر می

ست. اافزودن بر سرمایه اجتماعی، با بکاربردن میزانی است که عدالت اجتماعی 
 به ترتیب زیر:

اختن دوستی بمثابه حقی از حقوق انسان و همکاری را روش اصلی در شن -
 های جامعه گرداندن. نهادهای آموزش و پرورش و دیگر نهاد

ربیت و تعلیم و ت آموزش موازنه عدمی بمثابه اصل راهنمای عقل مستقل و آزاد -
ابداع و  خالی از زور و خشونت و پر از ابتکار و ،بنابراین، زندگی مستقل و آزاد

 کشف و خلق.

علیم و تمرین زندگی اجتماعی شورایی و تعلیم و تربیت برای زندگی در ت  -
 ماده شدنآشناسایی دموکراسی شورایی و  بنابراین ،زادیآفرهنگ استقالل و 

 برای زندگی در این دموکراسی.

های آموزشی و دیگر موزش زبان استقالل و آزادی در خانواده و در مؤسسهآ -
 های جامعه، نهاد

های راهنمای های راهنما تا که به یمن نقد، اندیشهریان مستقل و آزاد اندیشهج -
 ادی بگردند،های استقالل و آزشهروندان بیان

 زدایی،تبعیض -

 ،ی و تمرین این قواعدزدایتعلیم قواعد خشونت ،بنابراین زدایی،خشونت -

 و گفتارها و کردارها، هااندیشهشفاف کردن  -

 های اجتماعی ها و نابسامانیآسیبانواع اعتیادها و دیگر مبارزه مستمر با  -
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 همگانی کردن بحث آزاد،  -

 ها و خدمات ویرانگر،ید فرآوردهکاستن مداوم از تول -

 ها در سطح شهروندان و نیز در سطح مناطق مختلف کشور،وزیع برابر امکانت  -

پذیرتر کار انداختن  تمامی نیروهای محرکه در رشد انسان که بازتر و تحولب -
 شدن نظام اجتماعی،  اندازه بکارافتادن نیروهای محرکه در رشد  را بدست

 دهد.می

 ها(، در نتیجه،دار شدن شهروندان از منزلت )حقوق و امنیتبرخور -

غنای وجدانهای تاریخی و علمی و اخالقی و همگانی، به ترتیبی که  -
هایی ها و صفتهای شهروندان بیانگر ویژگیهای ایرانیت، یعنی داشتهفعالیت

عدالت  بگردند که ادامه حیات ملی را بر اصول استقالل و آزادی و رشد بر میزان
 کنند. اجتماعی تضمین می

افکار عمومی نقشی سی، که، در دموکراینبنابر ا:  نود و سومصد اصل یک
دن د و فکرهای جمعی جبار در ضدیت با دموکراسی و محدودکرنتعیین کننده دار

زور نها مایه آبنکنند و کاربرد پیدا میقلمرو جامعه مدنی و کاستن از نقش آن، 
ر کند. افکاتمیز این دو را از یکدیگر ایجاب می ،برخورداری از حقوق ،است

 :ها را دارنداین ویژگی نهادحق عمومی 

ها و ها و دانشهای آزاد اندیشه. افکار عمومی وقتی حاصل جریان193.1
های آزاد های مستقل و آزاد، از رهگذر بحثها، بنابراین، ارتباط عقلاطالع

 یابد:ها را میهستند،  این ویژگی

ها و رابطه و عمل وزدایی از زبان کند  و خشونتیخشونت را تجویز نم -
های تاریخی و اخالقی و علمی و همگانی را تجویز و خود حاصل آن وجدان

 شود،می

 شود،کاهد و امیدزا میاز ناامیدی می -
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اصل جانشین شدنِ تابعیت حق از تکلیف با تابعیت تکلیف از حق  است ح  -
 گرداند،و این تابعیت را مداوم می

 ها نیست، گویای تبعیض و یا تبعیض -

 توحیداسته شدن از تضادهای اجتماعی و افزوده شدن بر میزان گویای ک -
 اجتماعی است و مشوق این توحید است،

را بر ویای همگانی شدن عمل بر میزان عدالت اجتماعی است و آنگ -
 انگیزد، می

  کندمی ،محلو بکاربردن زور را بی کندمی برای حقوق محل عمل ایجاد  -

و  ن و خرافه زداظن و گما ،بنفسه و خرافه در آن نیست و،از ظن و گمان  -
 ،زادی استآبرانگیزنده به عمل به اخالق استقالل و 

 ، دلیل صحتش در خود آن است -

کند و بسا هروندان را به انجام عملی و یا موافقت با عملی مجبور نمیش -
 آورد. وخودانگیختگی آنها را بخاطرشان می

 شفاف است، -

شود که تصدی این سرمایه کارهای باال سرمایه سیاسی خوانده میقق راهتح     
 با جامعه مدنی است. بنابراین،

  های دینی و اقتصادی و غیر اینها،نهاد. بر دولت و جامعه سیاسی و 193.2
های ها و واجد ویژگیایجاد فکر جمعی جبار، که به ضرورت فاقد این ویژگی

 ضد آنها است، ممنوع است.

ها و فکرهای جمعی جبار( را همواره ها )خرافه. بنابر این که غیرعقالنی193.3
سازند و حتی محور میهای قدرتنهادمحور و نیز دولت و جامعه سیاسی  قدرت
ها ها و عادتمایه آن نباشد، وجود ندارد، همۀ رسمیک غیرعقالنی که قدرت بن

توانند فاقد اعتبارند و نمی ،هاخرافهتمامی گانه و ها که ناقض حقوق پنجو سنت
  یک از ارکان دموکراسی بگردند.هیچمالک عمل 
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ابع بنابراین که سرمایه فرهنگی مجموع من:  نود و چهارمصد و اصل یک
 شود، گیرد، تعریف میفرهنگی که در اختیار هر شهروند قرار می

نقد مداوم است  فرهنگی جامعه مدنی، بمثابه جمهور مردم، از راه . داشته194.1
با  ،گردد. هدف این نقد، بازیافتن فرهنگ استقالل و آزادی استکه سرمایه می

کنند، قلمرو نقدِ جا که فرهنگ را شهروندان خلق میها که دارد. از آنویژگی
اه هم از ر داشتۀ فرهنگی نیز جامعه مدنی است. در قلمرو فرهنگ، اعمال زور،

نها آه مایکه بن« فرهنگی»هم از راه القای عناصربرقرارکردن انواع سانسورها و 
ای، از جمله به بهانۀ رشد دادن ، از سوی دولت بهر بهانهدهدرا زور تشکیل می

 فرهنگ ممنوع است. 

های . بخش دیگر و عمدهِ سرمایه فرهنگی در اختیار هر شهروند، فرآورده194.2
هم دولت و هم جامعه  ورو، هم جامعه مدنی خالقیت شهروندان است. از این

های خودانگیختگی فردی و جمعی را بطور ها و امکانسیاسی موظفند فرصت
 مداوم گسترش دهند. 

آوردهای علم و فن و هنر سومین بخش سرمایه فرهنگی هستند. . دست194.3
های آموزش و پرورش باید چنان سازمان بیابند که استعدادهای همۀ لذا، مؤسسه

آهنگ رشد کنند و بیشترین شجویان بدون هیچ تبعیضی،  همدانش آموزان و دان
 فرصت و امکان، فرصت و امکان ابتکار و ابداع و کشف و خلق علمی و فنی و

 هنری بگردد.

ه ثابت و در این قانون، سرمایه اقتصادی، سرمای:  منود و پنجصد و اصل یک
ک اقتصاد تولید ها  در یگذاریشود که در  سرمایهسرمایه درگردش خوانده می

محور،  با هدف رشد اقتصادی، بمثابه بعدی از چهار بعد رشد اقتصادی و 
که سرمایه اقتصادی در رود. برای اینسیاسی و اجتماعی و فرهنگی بکار می

که عدالت اجتماعی در تولید و گر بکار نرود و برای آنهای ویرانتولید فرآورده
 شود: توزیع، میزان باشد، مقرر می
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. مالکیت شخصی،  مالکیت هر شهروند است بر کار خویش و مالکیت 195.1
کار است. بنابراین، مالکیت خصوصی باید خصوصی، مالکیت او بر حاصل این

چون و چرای مالکیت شخصی باشد: محصول متعلق به کار است و نه تابع بی
 متعلق به ابزار. 

هر سه  ،سیاسی و نیز دولت. نظام اقتصادی که جامعه مدنی و جامعه 195.2
مایی با کارفر نهادباید در کار برقرارکردنش باشند، نظامی است که، درآن، اداره 

استهالک  کارکنان آن و تولید آن نیز متعلق به کارکنان آن باشد و سرمایه، جز بر
 نابراین، ، حق نداشته باشد. ببر تکمیل علمی و فنی ،بنابراین ،کاستی نپذیرفتن و

 نظام اقتصادی باید تولید محور باشد.  .195.3

ه . محور نظام اقتصادی نباید پیشخورکردن و از پیش متعین کردن آیند195.4
 های آینده باشد. به زیان نسل

های خویش تحصیل درآمد کنند و . شهروندان با بکارانداختن توانایی195.5
 نه از بهره کشی از یکدیگر و طبیعت و منابع آن. 

ای بجوید که تمامی سرمایه و نیز نیروهای محرکه، در اقتصاد سامانه. 195.6
در  حد مطلوب، بکارافتند. به ترتیبی که انسان رشد کند و نه قدرت، از جمله

 شکل سرمایه.

ناپذیر بگردد از رشد سیاسی و رشد . رشد اقتصادی،  بخشی جدایی195.7
 اجتماعی و رشد فرهنگی و عمران طبیعت.

طق کشور به ترتیبی اامی منهای دیگر در تمیه اقتصادی  و سرمایه. سرما195.8
وندان بکارافتند که هر محل، به لحاظ نیازهای اولیه استقالل بجوید و رشد شهر

 سطح بگردد.تمامی مناطق کشور هم

خاک بارور  شود از سرمایه طبیعی که عبارت می :نود و ششماصل یک صد و 
 ،لمو هوای ساالزم کارمایه و منابع موجود در سرزمین هر کشور، بعالوه آب و 

 رو،این به جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان، نسل بعد از نسل، تعلق دارد. از
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زهای . بکاربردن این سرمایه نه برای تحصیل درآمد که برای برآوردن نیا196.1
 اساسی باید باشد. و

حداکثر و  برشمرده،  ترکیبی را بیابند  که کارآیی به یها. هرگاه سرمایه196.2
گر به حداقل برسند،  بکاربردن به های ویرانضایعات تولید و نیز تولید فرآورده

هایی باید مجوز داد که، گردد. بنابراین، به طرحاندازه  سرمایه طبیعی میسر می
 . ها لحاظ شده باشددر آنها ترکیب مطلوب سرمایه

های محرکه تمامی نیرو ،های برشمردهسرمایه: نود و هفتمد و صاصل یک
عه نیستند. نیروهای محرکه دیگر، از جمله نیروهای محرکه زیر متعلق به جام

یازهای مدنی بمثابه جمهور مردم هستند و رساندن تولید آنها به حد مطلوبی که ن
سیاسی  نیز جامعهواقعی و اساسی تعیین کننده آنند، وظیفه جامعه مدنی و دولت و 

 است:

های راهنما وقتی بیان استقالل و آزادی و دربردارنده حقوق انسان و . اندیشه1
 روش رشد او بر میزان عدالت اجتماعی هستند،

آیند و نه . دانش و فن  وقتی بکار انسان در داشتن کار و افزایش کارآیی او می2
ید  در تولید، بخصوص تول وقتی که بکار رساندن سود به حداکثر و پیشی گرفتن

 روند.گر، میهای ویرانفرآورده

 کند،تر میها را فراخ. هنر وقتی گستره امکان انسان3

 سازی فعالیت انسان با سالمت محیط زیست، . توحید اجتماعی و  هم4

کننده این حد . افزایش جمعیت در حد مطلوب که پیر نشدن جمعیت تعیین5
 است،

 مختلف، به یمن ابتکار و ابداع و کشف و یدر قلمروها . استعدادهایی که6
 گذارند،های جدید در اختیار جامعه بشری میاختراع و آفرینندگی،  امکان

های اقتصادی در یک اقتصاد تولیدمحور،  به ترتیبی آهنگ بخش.  رشد هم7
 که برانگیزنده یکدیگر بگردند در نو به نو شدن، 
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ها در آن، تخریب خطی که با قرارگرفتن فعالیت.  عدالت بمثابه میزان و 8
رسند  و رشد در هر های مخرب  به حداقل مینیروهای محرکه و تولید فرآورده

 گردد،ساز میچهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هم

شوند های رشد وقتی که، بدون تبعیض، در تمامی مناطق کشور ایجاد می. قطب9
ها با یکدیگر، محرک رشد انسان منطقه و به یمن ارتباط منطقه و محرک رشد در

 گردند،  و عمران طبیعت، در سرتاسر کشور می

دهد، بلکه بخاطر مساعد .  عمران طبیعت نه تنها سرمایه طبیعی را افزایش می10
قدری کردن وضعیت برای فعال شدن نیروهای محرکه دیگر، نیروی محرکه گران

 است. 

کننده و وقتی شهروندان رهبری ،های جامعهنهادشهروندان با  .  رابطه11
 شوند،وسیله می ،هانهاددف،  و هکننده هدف و روش متناسب با تعیین

رو، جنبش کند. از اینپذیر میوقتی نظام اجتماعی را باز و تحول ،. انقالب12
 حرکه است. مزدا کارآمدترین نیروی همگانی خشونت
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 بخش دوم

طبیعت و حقوق هرجامعه بمثابه عضو جامعه حقوق 
 جهانی

 

 فصل  اول

 در حقوق طبیعت

 

 رو حق طبیعت ب سالم ط زیستگیرد حق انسان بر محیاین فصل در بر می   
خاک بارورِ سرزمینی که وطن آیند بر آب و ها که از پی هم میعمران و حق نسل

 :راو حیوانی و منابع کانی و گیاهی  است

 ای ای که دارشناسایی طبیعت بمثابه موجود زنده : نود و هشتمصد و اصل یک
 است که چون طبیعت حق حیات دارند:از موجودات زنده مجموعه ای

ناپذیر است که خود و عناصر تشکیل ای تقسیم. کره زمین، طبیعت، مجموعه1
گیخته اناند و خودشوند که به یکدیگر همبستهدهنده آن، موجودهای  زنده تلقی می

 دهند. در این طبیعت، برای برآوردن نیازهایفعالیتهای خویش را سازمان می
 زیندگان در آن، از هرچیز به اندازه وجود دارد.
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ت .  حقوق طبیعت ذاتی حیات آن، بنابراین، هر تخریبی، تجاوز به حقوق طبیع2
 ود رادهند، نیز حقوق ذاتی حیات خاست. همه عناصری که مجموعه را تشکیل می

 دارند و تجاوز به حقوق آنها، تخریب آنها است.

شوند، این . از آنجا که حقوق ذاتی حیات موجودهای زنده ناقض یکدیگر نمی3
 کنند.کنند، بلکه یکدیگر را ایجاب میحقوق نه تنها یکدیگر را محدود نمی

حق  حق حیات دارند، ،.  بنابر این که تمامی عناصر زنده تشکیل دهنده مجموعه4
بران دارند حقوقشان رعایت شود و تجاوز به آنها، بر وفق عدالت ترمیمی، قابل ج

 باشد.

ن و حق برخورداری از توانایی زیست ،. تمامی عناصر زنده تشکیل دهنده مجموعه5
ختالل آنکه دچار اادامه نسل و ادامه ادوار زیستی و روند زندگی طبیعی دارند بی

 بگردند.

 حق دارند هویت خویش را حفظ کنند ،تشکیل دهنده مجموعه. همه عناصر زنده 6
ند و بمثابه موجودی مشخص، خود زندگی خویش را تنظیم کنند. بنابراین، حق دار

ت بر تندرستی، بر مصون ماندن از سرای ،بر خاک باروربر آب، بر هوای سالم، 
غییر از ت آور و نیز مصون ماندنها و آلودگی محیط زیست و مواد سمی مرگبیماری

ها قصنکند و یا آنها را گرفتار نقص یا نتیکی که عملکرد حیاتی آنها را مختل ژ
 بگرداند.

. هر موجود زنده حق دارد در این مجموعه جای خود را داشته باشد و نقش 7
 کند.خویش را ایفا کند تا که مجموعه همآهنگ عمل

بیعت و شرکت در آبادانی طظیفه دارد بر رعایت حقوق طبیعت و. هر انسانی حق و 8
 و زیستن در رابطه حق با حق با طبیعت.

محیط زیست سالم و آب و نیرو در شمار نیازهای : نود و نهمصد و اصل یک
اولیه )مسکن و پوشاک و غذا و تعلیم و تربیت( شهروندان هر کشور هستند. 
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ارند نیازهای در سراسر  هرکشور، همه زیندگان این نیازهای اولیه را دارند و حق د
 .اولیه را ، بدون آسیب رساندن به حقوق طبیعت و نسلهای آینده، برآورده سازند

الت از آنجا که زیستن در استقالل و آزادی و رشد بر میزان عد: دویستماصل 
کند، پس شرکت در عمران طبیعت اجتماعی سالمت محیط زیست را ایجاب می

 حق و وظیفه تمامی شهروندان است، بنابراین، 

گیری از آلودگی محیط زیست . شهروندان و دولت موظف و مسئول پیش200.1
ط لودگی و حفظ محیآمبارزه با این  ،استدهلوآاینک که محیط زیست هستند. 

بر  حق و وظیفه هر کشور است. قانون جامع باید در ،زیست خود از این آلودگی
د. لودگی محیط زیست باید کرآبگیرد تمامی کارها را که در مقام مبارزه با 

ع ای همگانی است. استفاده از مناباستفاده بهینه از منابع آب وظیفه وزدایی بیابان
ا هرودخانهآب نباید سبب بیابان شدن کشور، از جمله کشور ایران، و خشکیدن 

 ها بگردد.ها و تاالبدریاچهو 

و مسئول و موظف  کند مرتکب جرم شده. هرکس محیط زیست را آلوده200.2
 است سالمت را به محیط زیست بازگرداند. و

توانایی برآوردن کشور، از جمله ایران، باید  . هریک از مناطق هر200.3
شور نباید کنیازهای اولیه ساکنان خود را داشته باشند. بنابراین، در هیچ نقطه از 

زدایی و تأمین آب و بکار بردن دانش و فن در از عمران طبیعت، از راه بیابان
 غفلت شود. ،خیز بماندبه ترتیبی که خاک بطور مداوم حاصل کشاورزی،

حق ن زمین، د مرتع و پیشگیری از نازا شدکاری و ایجاو جنگل سالم صنعت
 .همه مناطق است

ها که نهادخاصه  ،جامعه مدنی نهادو هر  هر شهروند: دویست و یکماصل 
د جمهور نحق و وظیفه دار نها استآسالمت محیط زیست موضوع کار 

شود، پیش و هم پس از هایی که به محیط زیست وارد میشهروندان را از آسیب
گیری و یا مرمت آسیب د و جمهور شهروندان و دولت را به پیشنوقوع آگاه کن
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گیری و یا باید به پیشد. دولت بمحض اطالع مینهای وارده بخوانیا آسیب
 مرمت اقدام کند. 

های اقتصادی و ساختمانی، گیری، از طرحبنابر اصل پیش: دویست و دوماصل 
 شد و یا بلحاظ احتمالهر طرحی که اجرا شدنش به محیط زیست آسیب رسان با

رطرح هزلزله و سیل و دیگر حوادث طبیعی، آسیب پذیر باشد، نباید بعمل درآید. 
  ،بنابراینباید دارای جواز سالمت محیط زیست و بنا باشد. 

 تمامی یمقاوم ساز یدراز مدت برا ایبرنامه است موظف یدولت. هر 202.1
، خییتارماع کارکنان و بناهای و بناهای محل اجتمدارس بناهای  یژهبو بناها،

  تهیه و به اجرا بگذارد.زلزله را  برابردر 

یر غیا عنوانی  دارو ای تحت عنوانتولید هر نوع فرآورده: دویست و سوماصل 
ود شآن که استعمالش سبب مرگ انسان و یا جانداران بگردد و یا سبب اعتیادی 

 ممنوع است:گیر کند، از جمله مواد مخدر، که انسان را زمین

 تولید و مصرف داروهای سمی که در درمان ممکن است کاربرد داشته  .203.1
 باید در مهار کامل دولت باشند. ،باشند

اریهای داروهای الزم برای درمان بیم ،. باتوجه به این مهم که بخاطر سود203.2
 هگونتحقیق و تولید این ،شوندموضوع تحقیق و تولید نمی ،پذیرسخت درمان

 داروها را دولت باید تصدی کند. 

بنابراین که رشد انسان و عمران طبیعت و سالمت : دویست و چهارماصل 
محیط زیست از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند، صفت پایدار تنها درخور رشد 
 انسان و عمران طبیعت و سالمت محیط زیست است. لذا، در طرحهایی که تهیه

مران پایدار طبیعت و سالمت عر شهروندان و شوند، اساس باید رشد پایدامی
های استقالل و آزادی گر رشد بر پایهپایدار محیط زیست باشد. هر طرح باید بیان

 و بروفق عدالت اجتماعی باشد.
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عات حق اطالع، هر شهروند حق دارد بر اطال بنا بر برابر :دویست و پنجماصل 
در اختیار دولت درباره محیط زیست و وضعیت طبیعت در هر قسمت از کشور، 

 تهیه طرحهای خاص محیط نقد و حتی دسترسی داشته باشد. و نیز حق دارد در
 . زیست شرکت کند

دانش و فن عمران طبیعت و بهداشت و بهداری محیط :  دویست و ششماصل 
د. تعلیم و نباید در شمار دروس از دبستان تا  دانشگاه گنجانده شومی زیست

تربیت انسان با هدف حقوقمند زیستن و آموختن حقوق جانداران و طبیعت و 
گیرد. شهروند پرورش او به ترتیبی که به این حقوق عمل کند، از خانواده آغاز می

 شود.بیت خویش غافل نمیگاه از تعلیم و ترمسئول هیچ

دگی نه تنها تحقیق علمی و فنی که بکار پیشگیری از آلو: دویست و هفتماصل 
آید، باید بودجه الزم را داشته باشد، بلکه محیط زیست و یا درمان آلودگی می

 در هر تحقیق علمی و فنی، کارآیی حاصل آن، از منظرعمران طبیعت و سالمت
 . محیط زیست، باید لحاظ شود

سطح جهان، مراقبت از سالمت محیط زیست، حق   در: دویست و هشتماصل 
ارد و وظیفه تمامی شهروندان همه کشورها است. از جمله، ایران حق و وظیفه د

های جامعه جهانی برای پاالیش محیط زیست و بازگرداندن که در کوشش
  سالمت به آن شرکت کند. لذا

کردن محیط  . هرکشور باید بکوشد الگوی آبادان کردن طبیعت و سالم208.1
 زیست بگردد؛

هم سالمت محیط زیست را لحاظ کند و  ،. در برداشت از منابع کشور208.2
 های آینده را رعایت کند؛هم به اندازه برداشت کند و هم حق نسل

. محیط زیست را داشته تمامی شهروندان همه کشورها، نسل بعد از 208.3
 نسل، بداند و نگهدار سالمت آن باشد؛
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 نباتی وهای حیوانی و گونه های زیستنگهداری از گوناگونی محیط. 208.4
 در سطح جهان هاو این گونه گوناگونی ندر کشور و شرکت در نگهداری از آ

، حق و وظیفه هر دولت، به نمایندگی از شهروندان خویش، است. در سطح کشور
 حق و وظیفه جمهور شهروندان نیز هست،

 هم حق هر شهروند و حق ملی و نیز ،محیط زیست. بنابراین که سالمت 208.5
 حق جهانی جمهور شهروندان است، ایجاد رابطه حق با حق با کشورهای دیگر،

شود، وظیفه هر درآنچه به محیط زیست و منابع موجود در طبیعت مربوط می
 دولت حقوقمدار ، از جمله دولت ایران است. و

یط وندان، درآنچه به سالمت محدولت و جمهور شهر یها. تراز فعالیت208.6
شود، در پایان زیست و عمران طبیعت و بهره برداری از منابع کشور مربوط می

ها که از پی یکدیگر هر سال، باید منتشر شود. این تراز باید مثبت باشد تا نسل
آبادتر و منابعی به اندازه، در اختیار داشته  طبیعتیتر و آیند، محیط زیستی سالممی

 د.باشن

بنابر این که سالمت محیط زیست و عمران طبیعت حق : دویست و نهماصل 
 ای همگانی است، پس،و ظیفه

ایز . نه تنها تبعیض بسود یک منطقه از کشور و به زیان منطقه دیگری ج209.1
 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 آالینده209.2
ظایف وشناسانده شوند و روشهای پاالیش نیز به آنها آموخته گردد. این کار از 

 مستمر قوه وسائل ارتباط جمعی و قوه مجریه و کارشناسان است؛ 

هایی که محیط ندهپاالیش آالیها و جلوگیری از تولید و مصرف آالینده. 209.3
المللی برشمرده های بینکنند و در مصوبهزیست را در سطح جهان آلوده می

شوند، تقدم دارد. هر کشور، از جمله ایران، بمثابه عضو جامعه جهانی، حق می
 های دیگر ترازنامه محیط زیست را مطالبه کند. دارد از دولت
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سل هستند، ننسل بعد از  وندان،ها داشته جمهور شهر. بنابر این که جنگل209.4
 سازی از وظایف دولت و شرکت در آن، حق و وظیفه هر شهروند و تخریبجنگل
ها جرم است. قانون جرم را، بلحاظ شدت، معین و میزان مجازات آن را جنگل

نها آند و . دولت هر ساله باید وضعیت جنگلها را به مردم گزارش ککندتعیین می
 گاه کند.آریهای جدید کارا از میزان جنگل

بناهای . هر شهروندی، حق برخورداری از مسکنی امن را دارا است. 209.5
شود، باید از هر بنا که ساخته می ،موزش نیز باید امن باشند. لذاآمحل کار و 

مقاوم  دانش و فن روز بهره جوید و در مقابل زلزله و سیل و سایر سوانح طبیعی،
 . مجوز فنی، ممنوع استباشد. ساختن بنای فاقد 

 ، شهروندان هر کشور، از جمله ایران،200اصل بنابر : دویست و دهم اصل 
دو طرز فکر و رویه غلط، یکی سلطه بر طبیعت و دیگری تحت سلطه طبیعت 

گذارند، لذا، با حق طبیعت می ودخ کنند و بنا را بر رابطه حقبودن را رها می
 ه ترک آن دو طرز فکر و رویه بخوانند.حق آنها است که جامعه جهانی را ب

 بنابراین،

. در زیست شناسی و طبیعت شناسی و فیزیک و شیمی و کیهان شناسی 210.1
و پزشکی و دیگر علوم، هدف از تحصیل علم و ابداع فن، نباید ساختن و 

 بکاربردن ابزار به قصد ایجاد تغییرهای غیر قابل جبران باشد؛

جانداران و گیاهان حق و وظیفه هر شهروند و  . جلوگیری از انقراض210.2
دولت در سطح ملی است. در سطح جهان شرکت در این کوشش نیز حق و وظیفه 

 است؛ هاهای مدنی و دولتجامعه

. بنابر این که تغییرهای آب و هوایی در یک منطقه از جهان بسا سبب 210.3
دن محیط زیست در گردد )گرم شهای نامطلوب در مناطق دیگر جهان میتغییر

ها که آفت ریزگردها یکی سطح جهان از جمله بخاطر تصعید گازها و بیابان شدن
است و...(، مطلوب کردن محیط زیست برای همگان، نیاز به تهیه از عوارض آن

و اجرای برنامه جامع در سطح هر کشور و در سطح جهان دارد. تهیه برنامه و 
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است. ونیز وظیفه دولت شرکت در تهیه   اجرای آن در سطح کشور وظیفه دولت
 و اجرای این برنامه در سطح جهان است.

ز بنابر این که در رابطه با طبیعت است که پرهیز ا: دویست و یازدهماصل 
کند، تولید نیرو داشتن بیشترین اهمیت را پیدا میاسراف و تبذیر و اندازه نگاه

نیرو از  هستند، باید جای به تولیداز  نفت و گاز و ذغال سنگ و اتم که آالینده 
 حال،خورشید و آب و باد و دمای زمین و سایر منابع تجدیدشونده بدهد. در عین

 های موجود، باید رساندن اتالفشوند و در بنا. در بناها که ساخته می211.1
رو به نی از جمله از راه کوتاه کردن عمر بنا و رساندن اتالف ،مصالح ساختمانی

 د؛نلحاظ شوحداقل، 

جویی در مصرف نیرو و پایین آوردن میزان آن به اندازه ضرور . صرفه211.2
  نیز باید لحاظ شود.

های روی زمینی و زیر زمینی و در استفاده از آب: دویست و دوازدهماصل 
بر نیاز  تولید آب از راه نمک زدایی از آب دریا، نباید اصل بر تقدم نیاز انسان

کند، طور که بیابان شدن ایران معلوم میطبیعت باشد. زیرا این تقدم، همان
هی شود. اصل بر همزادی و همراسرانجام به زیان انسان، نسل بعد از نسل می

ز انسان رشد پایدار انسان و عمران پایدار طبیعت، بنابراین، جدایی ناپذیری نیا
 از نیاز طبیعت باید باشد.  لذا، 

در  هاد و استفاده از آنن. منابع آب کشور به تمامی شهروندان تعلق دار212.1
 ای دیگر بگردد؛ آب شدن منطقهیک منطقه نباید سبب بی

های عمرانی، سایر طرح کشاورزی و ی و صنعتی وهای ساختمان. در طرح212.2
 جویی در مصرف آب  بایدلحاظ شود؛ صرفه

های ساختمانی و صنعتی و . دانش و فن بکار گرفته شوند تا که طرح212.3
شوند، نیازشان با حداقل آب  برآورده های عمرانی، که تهیه و اجرا میسایر طرح

 شود؛ 
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جوید به  آبیاری با شرائط اقلیمی باید انطباقهای . در کشاورزی، شیوه212.4
 زارها و مراتع، به آب، همواره  برآورده شود؛ترتیبی که نیاز کشت

ه در سطح هر منطقه، برعهد ،رودی که در کشاورزی بکار می. توزیع آب212.5
بانان آن منطقه است. قانون ترتیب کار را داران و جنگلشورای کشاورزان و دام

را  آنکه خاکبی ،وری در کشاورزیمراقبت از بیشتر شدن بهره د.کنمعین می
 برعهده دولت است. ،نابارور کند

 ،تنها همراه اسآکه بهنگام استخراج مواد با « ب همراهآ». بهدردادن 212.6
برد ممنوع است. از این آب باید استفاده بهینه شود. آبی هم که در صنعت کار

 نباید بهدر داده شود. باید از نو قابل بکاربردن بگردد. ،دارد

 یه)کارما یهکاستن از شدت کارما یبرا یبرنامه جامع یددولت با. 212.7
 و اجرا کند.   یهواحد محصول( هرسال ته یمصرف شده به ازا

ای از کارها حق بنابر این که هر انسانی بر مجموعه:  دویست و سیزدهماصل 
 ، باید با یکدیگر  همزمان و همساز  باشند:دارد، سه سیاست

گیرد رشد در حد مطلوب جمعیت را، به . سیاست جمعیتی که در بر می213.1
بی توزیع جمعیت در سطح کشور به ترتی . ترتیبی که در صد جوان کاهش نپذیرد

د و تحرک جمعیت )تغییر نالی نگردخهای مهمی از کشور از سکنه که بخش
چند از شهرها ار و محل  آن( سبب تراکم جمعیت در یکمحل سکنی و نوع ک

ز سنگینی بار تکفل نباید به حدی باشد که برخورداری شهروندان را ا شود.ن
 حقوق خویش مشکل و بسا ناممکن کند. و

ای به ترتیبی که زندگی در . سیاست شهری و روستایی و عمران منطقه213.2
انواع کارها،  ،بنابراین ،وهای محرکهو نیرها شهر و روستا بخاطر وجود امکان

خواریگیرد به صفر رساندن انواع ویژهرو، این سیاست در بر میمیسرگردد. از این
را به ترتیبی که در  و نیروهای محرکه هاها( و توزیع عادالنه خدمتها )رانت

همه جا، مالکیت خصوصی تابع مالکیت شخصی باشد و هر درآمدی از کاری 
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و هر شهروند بتواند  ا خدمتی در یک اقتصاد تولید محور بدست آید.تولیدی و ی
 و زاد زندگی کند.آمستقل و 

ا . سیاست آموزش و پرورش و بهداشت و بهداری به ترتیبی اتخاذ و اجر213.3
سطح گردد که کیفیت زندگی، در شهر و روستا و مناطق مختلف کشور، هم

 بگردد. 

که  زیبایی، ویژگی سالمت محیط زیست  بنابر این  :دوست و چهاردهماصل 
و از و طبیعت آباد و انسان سالم است و زیبا شدن انسان سالم به برخورداری ا
شود، حقوق خویش است و زیبا گردانی بنوبه خود سبب نشاط انسان و طبیعت می

 ای است که باید رعایت شود. لذا،در شهرها و روستاها، زیبایی ضابطه

یاالیند. . شهروندان نباید در تولید زباله اسراف کنند و طبیعت را با آن ب214.1
زداید. اما در سازند، میها را هم که جانداران میطبیعت زباله ساز نیست. زباله

ها هستند. ترین آالیندهها یکی از مهمحاضر، در همه جای جهان، زبالهحال
و کشاورزی  و و بازیافتن مواد که در صنعتبنابراین، زدودن زباله از راه تولید نیر

ت. های جامعه مدنی اسنهادکاربرد دارند، برعهده مقامات منتخب شهروندان و 
 کند؛ترتیب کار را قانون معین می

 . سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی آالینده آب و زمین، بنابر این،214.2
های ر تولید فرآودهمحیط زیست، باید جای به کودهای سالم بسپارند. اصل ب

 باید باشد؛ فات باز بطور طبیعیآو دفع  کشاورزی بطور طبیعی

ها باید همراه باشد . رعایت شرائط اقلیمی در ساختن بناها و کشیدن راه214.3
های شهری و روستایی، با امید و با رعایت ضابطه زیبایی به ترتیبی که محیط
  ؛بر آن بیفزایندشادی که ذاتی حیات هستند سازگار باشند و 

ها و سدها، سالمت ها و خطوط آهن و فرودگاه. در ساختن بزرگ راه214.4
 محیط زیست و زیندگان باید ملحوظ باشد؛

های تلفن نباید مخل سالمت آنتنمخابرات و های برق و . شبکه214.5
 شهروندان و جانداران و مخرب محیط زیست باشند؛
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ر زیانمندی ممنوعیت سانسور و هم بخاط ها هم بلحاظ. پخش پارازیت214.6
 فر میل کنند.های صوتی و نوری باید به صلودگیآ. ها ممنوع استپارازیت

ن و . تبلیغات تجارتی و غیر آن که خشونت آمیز و تجاوز به کرامت انسا214.7
 جانداران و طبیعت، باشند، ممنوع هستند.  

زدایی باید قواعد خشونتمیبنابر این که شهروندان : مو پانزده اصل دویست
 رو،ینارا بکاربرند، پس نباید نسبت به جانداران و طبیعت خشونت بکاربرند. از 

. شهروندان باید حقوق جانداران اهلی و غیر اهلی را رعایت کنند. 215.1
ا الت زینت و یآکشتن جانداران بقصد ساختن  آزار آنها ممنوع است. و شکنجه
 .رایش ممنوع استآلوازم 

. شکار و صید جاندارانی که نسلشان در معرض انقراض است، به کلی 215.2
ممنوع است. شکار سایر جانداران نیز باید سخت محدود بگردد. اندازه 

کند و تخلف از آن را جرم قابل قانون تعیین باید محدودیت شکار هر جاندار را 
 مجازات بگرداند. 

زی صنعتی و کشاورزی و خانه ساهای اجرای طرح : شانزدهماصل دویست و 
ها که، در آنها، سود و بسا حداکثر آن لحاظ راه سازی و غیر این جلب سیاح و و

منوع شده باشد، اما مستلزم تجاوز به حقوق انسان و جاندار و طبیعت باشند، م
 است.

: شهروندان نباید زمان مطلوب خویش را به طبیعت مهفدهاصل دویست و 
گزیند باید فعالیت اقتصادی، زمان و مکانی که انسان بر می تحمیل کنند. در هر

 ین در کوتاهبا زمان و مکان طبیعی سازگار باشند. بنابراین، اگر بهره برداری از زم
شود و یا بهره برداری از منابع آب در کوتاه مدت، سبب تخریب آن در درازمدت 

 د، ممنوع است.مدت سبب کم آبی و بیابان گشتن زمین در دراز مدت گرد

:  تغییر ترکیب خاک که سبب نازا شدنش شود و مهجدهاصل دویست و 
های کشاورزی زیانمند برای انسان و جانداران و خاک و تغییر ترکیب فرآورده
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های محیط زیست های محیط زیستی جرم است. بازسازی سامانهتخریب سامانه
ز اولویت برخوردار اند و بازپس دادن ترکیب خاک بدان، اکه تخریب شده

اند و رفع نقص از عناصری که دچار است. ایجاد عناصری که از بین برده شده
 اند، ضرورت و اولیت دارد.نقص شده

زی و ها و جانداران و زمین کشاوربنابر این که انسان :منوزدهاصل دویست و 
سلحه اجنگل و رود و دریا و دریاچه موجودهای زنده هستند، تولید و بکاربردن  

 کشتار جمعی از اتمی و شیمیایی و غیر آنها ممنوع است.

ا بباشد. باید منطقه حفاظت شده ،سراسر ،است که طبیعت. اصل بر این219.1 
را چون و چبی ،مناطقی که زیستگاه جانداران ساکن یا مهاجر هستند ،حالاین

 باید حفظ شوند.

نده الیآهای برق و لوله کشی برای نقل و انتقال مواد . در ایجاد شبکه219.2
 باید سالمت محیط زیست لحاظ شود. ،در زمین و دریا

. حاکم بر انسان و طبیعت است ،: در حال حاضر، اقتصادمبیستاصل دویست و 
و و ای که در آن، اقتصاد در خدمت انسان و رشد اتغییر این رابطه به رابطه
ئم به پذیرش این واقعیت که حیات انسان و جانداران قاآبادانی طبیعت، باشد و 

 کند:می حیات طبیعت و سالمت محیط زیست است، ایجاب

 . جهانیان طبیعت را مادر و منشاء حیات بشناسند و حقوق طبیعت،220.1
تجاوز  هکنها بشوند. به ترتیبی آحقوقی بگردند که تمامی کشورها ملزم به عمل به 

لمللی، ابین در دادگاههای هر کشور و در دادگاه ل رسیدگی،به این حقوق جرم قاب
 بشود. بنابراین،

د. المللی برای رسیدگی به جرائم بر ضد طبیعت تشکیل شو. دادگاه بین220.2
قوق طبیعت ها و غیر آنها، از راه تجاوز به حاین دادگاه به جرائمی که ماوراءملی

 کند.شوند، رسیدگی میمرتکب می
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 نجا که کره زمین با خطرهایی روبرو استآاز   :بیست و یکماصل دویست و 
ر کشور ه ،توانند از میان بروندهای گیاهی میبذرها و نمونه ،که در صورت وقوع

با داشته حفظ کند. همین کار را باید ،بطور دائم ،ها راباید این بذرها و نمونه
فظ ح انجام دهد بنحو ماندگار ،یهای علمی و فنی و هنرهای باستانی و یافته

 کند. 
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 فصل دوم

 در حقوق  هرجامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانی

 

ر د این حقوق راهبر سیاست خارجی دولتی هستند که بر وفق قانون اساسیِ    
 :شودگانه، تشکیل میبردارنده حقوق پنج

 هر کشور، از جمله، جمهوری ایران، بر آن بخش :مبیست و دو اصل دویست و
المللی است و بر صلح جهانی از مدیریت جهان که در حوزه صالحیت جامعه بین

که و بر سالمت محیط زیست در کره زمین و بر دانش و فن و دیگر نیروهای محر
المللی قرار بگیرند، و که باید بنابر میزان عدالت، تحت مدیریت جامعه بین

گانه مشترکات حقوق پنجها، حق برابر دارد. آهنگ جامعهین، بر رشد همبنابرا
 اشندبالمللی باید بین های عضو جامعه جهانی و راهنمای مدیریت جامعهجامعه

کند ها بر وفق حقوق ایجاب می:  رابطه جامعهمبیست و سواصل دویست و 
ا اصل راهنمای سیاست خارجی کشورها، موازنه عدمی باشد. لذا، رابطه کشوره

حقوق طبیعت حقوق شهروندی و با یکدیگر بر وفق حقوق ملی و حقوق انسان و 
آهنگ انسانها در همه جای شود. رعایت حقوق طبیعت و رشد همبرقرار می

 جهان، حق و وظیفه هر جامعه و جامعه جهانی است .

« تعادل وحشت»که کشورها گرفتار : برای اینو بیست و چهارمیست اصل دو
زیر سلطه قرارنگیرند، بنابراین، کشورهایی  –نگردند و کشورها در رابطه مسلط 

از موضع ضعف، خود را در موقعیت وابسته قرار ندهند، تعمیم دموکراسی، که 
پیدا کنند، حق  در آن، شهروندان نقشی روزافزون در اداره مستقیم امور خود را

های رو، ترک حمایت از رژیمهر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی است. از این
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و نیز دفع تجاوز  استبدادی و خودداری از برقرارکردن رابطه نزدیک با آنها
 باید رویه همگانی بگردد. کشوری به کشور دیگر

کند و می : با توجه به این واقعیت که زور ویرانبیست و پنجماصل دویست و 
سازد، مداخله نظامی بنام حقوق بشر، ممنوع است. در عوض، کوشش برای نمی

ایجاد یک دستگاه قضایی کارآمد در سطح جهان که اصول راهنمای قضاوت  
قوق حگانه را رعایت کند، برای تعقیب قضایی متجاوزان به منطبق با حقوق پنج

کشور مورد کند. پیدا میانسان و حقوق ملی کشورها و حقوق طبیعت، ضرورت 
نهایی که از تخریب آتجاوز و کشورهای دیگری که شاهد تجاوز هستند و یا 

 توانند به این دستگاه شکایت برند.می ،شوندگاه میآمحیط زیست 

حق بر شفافیت: روابط سیاسی و اقتصادی و  :بیست و ششم اصل دویست و
 انسان و حقوق شهروندی فرهنگی هر کشور با کشورهای دیگر و دفاع از حقوق

و حقوق ملی هر کشور و حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه 
ها کند که تمامی این روابط و فعالیتجهانی، در همه جای جهان، ایجاب می

هان جها و اطالعات باید در سطح هرکشور و لذا جریان آزاد دادهشفاف باشند. 
گری که به آن و هر نام دی -ز راه قرارداد و توافق ای که ابرقرار باشد و هر رابطه

الدرنگ به اطالع شهروندان کشورهای طرف رابطه بباید  ،برقرار شود -داده شود
برسد. هر دولت موظف است بطور مداوم شهروندان خود را از تعهدهایی که 

 گاه کند.آبالدرنگ  ،–که نباید ناقض حقوق باشند  –گیرد برعهده می

تواند تبعیض آمیز سیاست خارجی کشورها نمی :مبیست و هفتو  اصل دویست
دودن زرو، هر کشور و مدیریت جامعه جهانی باید بطور مستمر، در باشد. از این

های ها که همواره کشورهای ضعیف قربانیان آنهایند، بکوشند و گزارشتبعیض
 ساالنه کار خود را در سطح جهان و هر کشور منتشر کنند. ماهانه و 

یابند که المللی وظیفه میهای بینسازمان :مبیست و هشتاصل دویست و 
شود، به جامعه گانه میسیاست خارجی هر کشور را وقتی ناقض حقوق پنج
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جهانی گزارش و اقدام الزم را برای تغییر آن سیاست و انطباقش با حقوق پنج
 ، بعمل آورند.  گانه

: بنابراین که دولت هر کشور همواره باید ملی همبیست و ناصل دویست و 
ای بمعنای برگزیده ملت و مجری قانون اساسی در بردارنده حقوق باشد، راهنم

 باشد. لذا، سیاست خارجی کشورها، همیشه باید رابطه مستقیم با واقعیت

 دین و مرام. و. مخالفت بدون اما و اگر با جنگ بنام 229.1

گیر در نقد . مخالفت با جنگ پیشگیرانه و جنگ ابتدایی و کوشش پی229.2
های سیاسی و اقتصادی گونه جنگها و خشونتهای تجویز کننده اینایدئولوژی

 و اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان. 

گر رابطه قوا و سودجویی هستند، درکار بیایند، . هربار ذهنیاتی که توجیه229.3
سان که هست، باید آن ذهنیات را زدود: زدودن فکرهای از راه تبلیغ واقعیت آن

های جمعی و توجیه و موجه سازی جمعی جبار )که از راه برانگیختن عصبانیت
 خشونت و تحمیل نوع زندگی سازگار با سلطه سازندگان این فکرها و  ایجاد

زیر  –ط مسلط یا رواباندازند و  ترس و وحشت( که صلح جهانی را به خطر می
داره کننده سیاست خارجی های اکنند، کار مداوم دستگاهسلطه را توجیه می

 کشورها و مدیریت جامعه جهانی باید باشد. 

کند دفاع از حقوق دفاع از دموکراسی ایجاب می: ما سیاصل دویست و 
لذا از را در همه جای جهان. و زبانی ی های قومی و ملی و نژادی و مذهباقلیت

ها تجاوز اتخاذ سیاستی پرهیز باید کرد که به دولتی امکان بدهد به حقوق اقلیت
 کند.

. مبارزه با تبعیض جنسی حق و وظیفه هر انسان و هر دولت، در سطح 230.1
ن زکشور و در سطح جهان است. کوشش برای از میان برداشتن نابرابریها میان 

 ت.و مرد، وظیفه هر دولت در سطح جهان اس



113 
   

ها که صلح حق هر انسان و حق تمامی ملت: بنابر اینمسی و یکاصل دویست و 
ن است و کوشش برای دائمی کردن صلح در جهان، باید مداوم باشد، پدید آورد

 –رها از روابط مسلط  ،بنابر این ،بر اصل موازنه عدمی یک مدیریت جهانی،
 ضرور است.   زیر سلطه و بر وفق دموکراسی شورایی

نیروی محرکهِ نیروی  ،انسان از آنجا که تخریب :مسی و دول دویست و اص
ل شوند، عامنیروهای محرکه که در سطح کشورهای جهان تولید می محرکه ساز و

 منابع موجود در طبیعت و محروم ماندن پایان پذیرفتن تخریب محیط زیست و
 شود، اکثریت بزرگ مردم جهان می

ظام که نافزون بر این ،وطن خویش را ترک نکنند . برای آنکه استعدادها232.1
انشد ،اجتماعی باید باز باشد و هر شهروند و طبیعت از حقوق برخوردار باشند

باشند.  باید امکانها و اسباب کار علمی و رشد را در اختیار داشتهموختگان میآ
یمنچه را که کشور مادر از دست آباید کشور میزبان می ،وضعیت هر چه باشد

 جبران کند. ،دهد

جام . مبادله نیروهای محرکه، باید از راه بازرگانی، برمیزان عدل، ان232.2
که وارد کند، نیروی محرای که صادر میبگیرد تا که هرکشور، برابر نیروی محرکه

 کند. 

را در  ها مهار نیروهای محرکه و تولید و توزیعملی. از آنجا که ماوراء232.3
ند و آینده کنچند و چون بکارانداختن این نیروها را آنها تعیین می اختیار دارند و

ها را لیمسازند، مدیریت جامعه جهانی باید مهار ماوراءرا نیز از پیش متعین می
رمایه و سها گذاشتن این نیروها، خاصه از آن خود کند و با در اختیار همه جامعه

 ن کند.آهنگ جامعه جهانی را تضمیدانش و فن و کارمایه و مواد اولیه،  رشد هم

ها بر نیروهای محرکه و تولید و . جهانی کردن بمعنای سلطه ماوراء ملی232.4
ها ناقض برابری زیر سلطه میان جامعه –مصرف در جهان و ایجاد روابط مسلط 

رو، جهانی کردن رشد انسان گانه است. از اینها در حقوق و نیز حقوق پنججامعه
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گانه، کاری طبیعت، بر اصول استقالل و آزادی انسان و حقوق پنجو آبادانی 
 عاجل است.

الح مص»ای حقوق ملی دارد و :  بنابراین که هرجامعهمسی و سواصل دویست و 
باید ن –کند سنجد و جانشین حقوق میه قدرت میک-« منافع ملی»و « ملی

فق وبر باید ها نه تنها سیاست خارجی خود را جانشین این حقوق بگردند، دولت
های تگذارند، بلکه مبنای روابط هر دولت با دولبو به اجرا  بسنجندحقوق ملی 

دیگر نیز، حقوق ملی و حقوق انسان و حقوق طبیعت و حقوق هرکشور بمثابه 
ر د و نباید با حقوق شهروندی شهروندان هر کشونعضو جامعه جهانی باید باش

 اشته باشند مغایرت د

بنابر ضرورت دفاع از صلح جهانی،  :چهارم سی واصل دویست و 
 . باید باشددولت هر وضوع کار مداوم مزدایی در سطح جهان نیز خشونت

این که همه زیندگان بر محیط زیست سالم بنابر :سی و پنجماصل دویست و 
 اینکه:حق دارند، هر جامعه حق دارد بر

آویز آلودن محیط زیست تولید و مصرف را دست . کشور یا کشورهایی235.1
 جهان شمول بگردد. ،نکنند و رعایت حق طبیعت در تولید و مصرف

د و گیرد جلوگیری از تولید و خریکه در بر می . مبارزه با مواد مخدر235.2
 ق حیات،و نیز داروهایی که، در تولید آنها، ضابطه ح ،فروش و درمان معتادان را

اند، موضوع کار یکی از ادارات رعایت نشده مدتزان و درادر کوتاه و می
ن المللی است. هر دولت حق و وظیفه دارد برای ممنوع شدمدیریت جامعه بین

 ها در سطح جهان بکوشد.گونه فرآوردهتولید این

بنابر این که جهانیان تعادل وحشت و جنگ سرد  :سی و ششماصل دویست و 
اند، خلع سالح اتمی و سنگین بابت آن پرداخته را تجربه کرده و بهای بسیار

ها و کاستن از تسلیحات متعارف و انواع مین از هر نوع اسلحه کشتار جمعی،
 است.های عضو آندر سطح جهان، حق جامعه جهانی و جامعه
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آهنگ بگردد، افزون ها همکه رشد جامعهبرای آن :سی و هفتماصل دویست و 
ملیراءسرمایه و کارمایه و مواد اولیه از انحصار ماوبر رهاکردن دانش و فن و 

ها، توزیع نیروهای محرکه در سطح جهان، به هر کشور باید امکان بدهد 
باید  لذا هم نظام اجتماعی خود راپرورد، بکار بگیرد. استعدادهایی را که می

 مهاجرتباز بگرداند و انسان و طبیعت از حقوق خویش برخوردار باشند و هم 
 بر مبنای ،مبدأاستعدادها کشورهای مقصد را موظف به جبران زیان کشورهای 

 . بگرداند، موزش و پرورش و ارزش کار هر استعدادآهزینه 

گری فرآورده سه ضربه، ضربه که سلطهبنابراین :سی و هشتماصل دویست و 
ید و جنگ یا کودتا و ضربه اقتصادی )تحریم و تخریب و یا تحمیل شیوه تول

مصرف، بخصوص حاکم کردن مالکیت خصوصی قدرتمدار بر مالکیت 
ها که خنثی کردن این ضربهو نظر به این استشخصی( و ضربه ترور و وحشت 

های آن، یر سلطه و پویاییز –در سطح جهان، نیازمند شناساندن رابطه مسلط 
ها به ار تحقیقگر است، انتشهای مرگبار و ویرانبمثابه ناگزیر کننده این  ضربه

لتها ها از وظایف دوهای آزاد در این بارههای مختلف و ترتیب دادن بحثزبان
 های مدنی است. های جامعهنهادالمللی و های بینو مؤسسه

های آزاد کوشش مداوم برای برقرارکردن جریان :سی و نهماصل دویست و 
ها، در سطح جهان، اطالعها و ها و هنرها و جریان آزاد دادهها و اندیشهدانش

های مدنی، های جامعهنهادالمللی و دولتها و های بیناز وظایف مؤسسه
 . بخصوص وسائل ارتباط جمعی است

ها و کوشش برای برقرارکردن گفتگوی فرهنگ: چهلماصل دویست و 
های مدنی و سیاسی و مداومت بخشیدن به این گفتگوها، بیشتر در سطح جامعه

های سیاسی و نهاد والمللی های بینها از وظایف مؤسسهولتکمتر در سطح د
 های جامعه مدنی است.نهاد

، یعنی دقیق کردن «المللیحقوق بین»دقیق کردن  :چهل و یکماصل دویست و 
تعریف حق و تبیین حقوق ملی و حقوقی که هر ملت بعنوان عضو جامعه جهانی 
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وظایف مدیریت جامعه جهانی و از « المللیحقوق بین»دارد و  سلطه زدایی از 
 گانه ندارند.نیز دولتهایی است که مرامی جز حقوق پنج

برداری منابع هر کشور از حقوق ملی تصدی بهره :چهل و دوماصل دویست و 
پذیر و آالینده که بکاربردن منابع پایانجا مردم آن کشور است. باوجود این، از آن
عاون ق نسلهای آینده و طبیعت، نیازمند تبر وفق رابطه حق با حق و رعایت حقو

 –های روابط مسلط المللی است، ممکن کردن تعاونی خالی از ویژگیبین
برخورداری از  زیرسلطه برعهده مدیریت جامعه جهانی و کشورهای عضو است.

ان منابع کمیاب که در کشور یا کشورهایی وجود دارند و در کشورهای دیگر جه
ممکن  ،ن کشورها و بر میزان عدلآا رعایت حقوق ملی باید ب ،وجود ندارند

 گردد.

برداری شوند و . منابع مشاع با شرکت کشورهای صاحب حق باید بهره242.1
 ند.  برداری کنها بهرهآبه زیان دیگری یا دیگران از  ،یکی از آنها حق ندارد

ه همه کشورها، از جمله آنها که به دریاها را: چهل و سوماصل دویست و 
فضای  ندارند، بر پاک نگاهداشتن دریاها از آلودگی و منابع دریاها حق دارند.

یرون و نیز فضای ببیرون از محدوده فضاهای کشورها نیز به همگان تعلق دارد. 
ارد از دجامعه جهانی حق  ،ها مصون بماند. بنابرایناز جو زمین باید از آلودگی

 نند.زدایی کشغالآبخواهند  ،کنندمیپر « شغالآ»کشورهایی که این فضا را از 

رشد مرامی نیست که کشوری به کشور دیگر  :چهل و چهارماصل دویست و 
آزادی  رو، رشد انسان و آبادانی طبیعت، بر اصول استقالل وتحمیل کند. از این

 و بر میزان عدالت اجتماعی، اصل راهنمای مدیریت جهانی و تمامی کشورهای
 با تصدی رشد کشوری توسط کشور دیگر از راه تحمیل  عضو است. لذا مخالفت

 شیوه رشد خود، حق و وظیفه جامعه جهانی و هریک از اعضای آن است.

المللی در حفظ مداوم بنابراین که تعاون بین: چهل و پنجماصل دویست و 
صلح و امنیت در جهان بر پایه استقالل و آزادی هر شهروند و هر ملت و 
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های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بر پایه استقالل و آزادی، راهنمای همکاری
 مدیریت جامعه جهانی و کشورهای عضو این جامعه است، 

ای و جهانی برای پایان بخشیدن به روابط . همکاری در مقیاس منطقه245.1
المللی بر اساس زور و خشونت و  مبارزه با تمامی اشکال خشونت )ترور و بین
 نگ (و ج

 . بنابراین،  227. همکاری در رشد اقتصادی بر وفق اصل 245.2

ط برای مدیریت جهانی یزدایی و آماده کردن شرا. همکاری در سلطه245.3
ی جهان، هدف طلبی امور جهان، با شرکت تمامی کشورهامایه سلطهخالی از بن

 سیاست خارجی  هر کشور باید باشد.

مردم هیچ کشوری حق ندارند حق والیت مردم : چهل و ششماصل دویست و 
که جامعهند. کوشش برای ایننکشور دیگر را در قلمرو کشور خود، محدود ک

مکان اها بر اصل موازنه عدمی، از سلطه یکدیگر رها شوند و دولت یا دولتهایی 
ظیفه وهای دیگر را محدود بگردانند، نیابد یا نیابند استقالل و آزادی جامعه

 ها است.جهانی و تمامی جامعه مدیریت

ف بنابراین که هیچ دولتی حق ندارد انجام وظای: چهل و هفتماصل دویست و 
اصل حخود را به غیرخود بسپارد و به مجرایی تبدیل شود برای انتقال بخشی از 

هایی که بر بندیشود، به گروهکار شهروندان و طبیعت که بعنوان مالیات اخذ می
اند، اصل خودداری از صدور اجباری نیروهای محرکه و مدهمحور سود پدید آ

امعهجهای اجتماعی، حق همه پذیر کردن نظامبکار افتادن آنها در باز و تحول
 ها است. 

بنابراین، تبدیل سازمان ملل متحد از  وسیله : دویست و چهل و هشتماصل 
دترها به تقسیم جهان به مناطق نفوذ و حل و فصل امور به دلخواه قدرتمن

سازمانی برای مدیریت مردم ساالر جهان به ترتیبی که صلح جهانی پایدار 
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بگردد و شهروندان کشورهای جهان، بر پایه استقالل و آزادی و بر میزان 
 .عدالت
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 ومسبخش 

 در سازماندهی دولت
 
 

 راهبردی اصول

قوای مقننه، مجریه، قضاییه و وسائل ارتباط  :چهل و نهمدویست و اصل 
یابند و هر بر وفق اصول قانون اساسی سازمان می (های همگانیرسانه) جمعی

ن نوع مداخله فراقانونی آنها در کاریکدیگر ممنوع است. چگونگی همکاری ای
 کند.معین می اساسی قوا را این قانون

عیت اختیار از وظیفه و در جمهوری، اصل بر تاب :پنجاهمدویست و اصل 
ها هستند که در این قانون معین ها همانها و مسئولیتمسئولیت است. وظیفه

شوند و هیچ مقامی حق ندارد برای خود وظیفه و مسئولیت وبنابرآن، اختیاری می
 است.قائل شود که در این قانون تعیین و تعریف نشده

تواند مقام خویش و یا منتخب نمی شخص :پنجاه و یکمدویست و اصل 
های خود را به دیگری واگذار کند مگر در مواردی که این وظایف و مسئولیت

 دهد. قانون اجازه می

مجلس و  دو نمایندگان جمهوری و رئیس :پنجاه و دوماصل دویست و 
شوند. شرط اعتبار انتخاب می اعضای شوراها با رأی مستقیم اکثریت مردم ایران

 حائزین شرائط رأیدرصد(  50) از کم نیمیاست که دستتخاباتی اینهر ان
 باشند.رأی شرکت کرده ، در دادندادن
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 . اصل بر برابر شدن نمایندگان زن و مرد است.252.1 

یس جمهوری و نمایندگان مجلس، در مدت رئ :پنحاه و سومدویست و اصل 
رتکب اینان و نیز وزیران منمایندگی از سوی شهروندان، مصونیت دارند. هرگاه 

خیانت به کشور و قتل و سوءاستفاده مالی از اموال عمومی  –جنایت درجه اول 
کند، از رتیبی که قانون معین میتبگردند، به  -و اخذ رشوه و تجاوز به عنف 

در صورت ارتکاب جرم مشهود، مصونیت مانع د. شوآنها سلب مصونیت می
 به مجلسرا  ائی نتیجه قطعی رسیدگی قضائیشود. قوه قضرسیدگی قضائی نمی

 کند.گزارش می

با تصویب  ،نماینده مجرم ،ها نمایندگان هر یک از مجلس . در مورد253 1.
 شود؛محاکمه می ،آن مجلس

 . در مورد رئیس جمهوری تصویب دو مجلس ضرور است.253 2.

 .کندتصویب مجلس شورای ملی کفایت می ،. در مورد وزیران شاغل253 3.

اند. عدول ای متعهدند که بخاطرش انتخاب شده. منتخبان به برنامه253 4.
کنندگان باشد. چگونگی مراجعه به انتخاب کامل از آن باید با تصویب انتخاب

    کند.    کنندگان را قانون معین می

هایی که در یک از مقامدر هر چهار قوه، هر :پنجاه و چهارمدویست و اصل 
راتشان اختیا و متناسب با آنها، ی ها واین قانون اساسی، وظایف و مسئولیت

توانند انجام ندادن وظایف و ارتکاب عملی در خارج از شوند، نمیتعیین می
ز از حوزه مسئولیت خویش، بنابراین، استفاده نکردن از اختیار خود و یا تجاو

وای مافوق و یا مقام هم ردیف و یا اعمال نفوذ ق را مستند به اطاعت از_آن
 دیگر و یا مقامهای آنها کنند.
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 فصل اول

 در قوه مقننه
 
 
 

قوه مقننه از دو مجلس، یکی مجلس شورای  :پنجاه و پنجمدویست و اصل 
شود. این قوه حق تصویب قوانین، ها تشکیل میملی و دیگری مجلس استان

تصویب سیاست عمومی دولتی، طرح عمومی رشد اقتصادی و اجتماعی و بودجه 
است  عمومی به نمایندگی از جمهور مردم، را به نحوی که در قانون اساسی آمده

ر چهار بعد در باره ه ی،قانون اساس ینبرابر ا یقانون گذار ،ارقربدین دارا است.
ران و در باره اداره منابع کشور و عم یو فرهنگ یو اجتماع یو اقتصاد یاسیس
 ین،است. باوجود ا یمل یمجلس شورا یحق انحصار یعتطب

 هر دو مجلس برسد.  یببه تصو یدبودجه دولت با ی. بخش عمران240.1

 شوندیوط مکه به رشد کشور مرب یو فرهنگ یاقتصاد یحواها و ل. طرح240.2
 هر دو مجلس برسند. یببه تصو یدبا یزن

در  ،هنگ بگردند. بنابراینآ. سطح رشد مناطق کشور باید هم240.3
باید  ،تر با مناطق دیگرهم سطح شدن مناطق محروم ،گذاریهای رشدبرنامه

 لحاظ شود.

مجلس  هیندنما 30کم  توسط مجلس است که دست یقابل بررس ی. طرح240.4
 مجلس کرده باشند یمرا تقدآن

 نظارت بر اعمال قوای مجریه و مقننه و قضاییه :پنجاه و ششمدویست و اصل 
و  برای آنکه استقاللش صدمه نبیند و کارش منطبق با اصول قانون اساسی باشد
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انتظامی حق مجلس  قوه مستقل وسائل ارتباط جمعی و نیز قشون و نیروهای
ها و لوایح اقتصادی شورای ملی است. اما بخش عمرانی بودجه دولت، و طرح

 شوند باید به تصویب هر دو مجلس برسند.و فرهنگی که به رشد کشور مربوط می

قیم، هزار نفر از مردم ایران، بطور مست 200هر  :پنجاه و هفتماصل دویست و 
 ست. بدیهی اکنندرای ملی انتخاب مییک نماینده برای عضویت در مجلس شو

 کند.هر نماینده از جمهور شهروندان ایران نمایندگی میکه 

ها به ترتیبی انجام تقسیم کشور به استان :پنجاه و هشتمدویست و اصل 
هر مردم گیرد که همه اقوام ایرانی در مجلس استانها نماینده داشته باشند. می

د. چگونگی نکندر مجلس استانها انتخاب میاستان دو نماینده برای عضویت 
 انتخاب اعضای مجلس را قانون خاص تعیین می کند. 

توانند می ،. ایرانیان مقیم خارج از کشور که در تابعیت ایران باقی هستند258.1
ر نمایندگانی که این شما ها انتخاب کنند.نماینده برای عضویت در مجلس استان

 شود.به موجب قانون تعیین میکنند ایرانیان انتخاب می

در هریک از دو مجلس، هر نماینده یک رأی  :پنجاه و نهمدویست و اصل 
تواند نمایندگی و اختیارها و وظایف خود را به دیگری ای نمیدارد. هیچ نماینده

 تفویض کند.

ها در سال را نمایندگان هریک از دو تعداد جلسه :تمصشدویست و اصل 
 تواندحکومت می ،282برابر اصل کنند. باوجوداین، خود تعیین می ،مجلس

 ،صورتدر اینلوایح خود را به قید فوریت تقدیم هر یک از دو مجلس کند. 
تواند گیرد. و نیز حکومت میدر دستور مجلس قرار می ،درجا ،الیحه تقدیم شده

یا  از هریک از دو مجلس تقاضای تشکیل جلسه عادی خارج از نوبت و
 العاده کند.فوق
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های هر دو مجلس علنی خواهند بود. در جلسه :شست و یکمدویست و اصل 
شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت ملی کشور ایجاب کند، به 

ید یس جمهوری یا یکی از وزراء یا دوازده تن از نمایندگان و تایئتقاضای ر
شود. مصوبات جلسه غیر اکثریت اعضای حاضر، جلسه غیر علنی تشکیل می

 علنی در صورتی معتبر است که به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.
گزارش و مصوبات این جلسات باید همگی به دقت ثبت شوند تا پس از بر 

 طرف شدن شرایط اضطراری برای اطالع همگان منتشر گردد. 

عالوه بر کمیسیونها، مجلس شواری ملی پنج  :شست و دوماصل دویست و 
 دهد. گانه تشکیل میهیأت برای نظارت بر رعایت هریک از حقوق پنج

ئیه مجریه و قضاقوای مقننه و هیأتی نیز با مشارکت نمایندگان . تشکیل 262.1
زدایی و کاهش برای نظارت بر بکاررفتن قواعد خشونت ،و وسائل ارتباط جمعی

 شود.قرر میی مآسیبهای اجتماع

حق دارند هیأتهای تحقیق و  ،در قلمرو صالحیت خود ،. دو مجلس262.2
    تفتیش تشکیل دهند.

 اعطای جایزه یا مدال یا هدیه به نمایندگان در :شست وسومدویست و اصل 
 طول مدت عضویتشان ممنوع است. 

، وزیران و معاونان آنها یجمهور رئیس :شست و چهارمدویست و اصل 
خواهند سخن بهای هر دو مجلس حضور يابند و هرگاه توانند در جلسهمي

توانند كارشناسان حکومت را همراه شود. آنان ميبگویند، اظهاراتشان شنيده مي
هر  بیاورند. در صورتی که نمایندگان الزم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و

 شود.گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می

ماه رؤسای هر دو مجلس برای دو سال و شش :شست و پنجمودویست  اصل
 هیئت رئیسهشوند. در پایان این دوره، برای دوره دوم انتخاب آنها و انتخاب می
 شود. تجدید می
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انتخابات دو مجلس و ریاست جمهوری در  :شست و ششمدویست و اصل 
 گیرد. صورت امکان همزمان انجام می

ای هرگاه اکثریت  دو مجلس براساس برنامه :شست و هفتمدویست و اصل 
 انتخاب شوند که هرچند موافق قانون اساسی است ولی با برنامه اعالم شده

 رئیس را  جمهور به مردم مغایرت دارد، هیأتی که نیمی از اعضای آن رئیس
گزینند، این دو برنامه را تلفیق جمهور و نیمی دیگر را دو مجلس به تساوی بر می

جلس، بر وفق برنامه مجمهوری و هیأت وزیران و دو  رئیسکنند. از آن پس، می
مه تلفیقی عمل خواهند کرد. هرگاه تلفیق ممکن نباشد، مردم کشور از طریق ه

 کنند.پرسی، یکی از دو برنامه را تصویب می

وزیران باید از مجلس شورای ملی رأی اعتماد  :شست و هشتمدویست و اصل 
توانند وزیران را استیضاح کنند. ورقه استیضاح را بگیرند. نمایندگان مجلس می

نماینده امضاء کرده باشند.هرگاه مجلس به وزیر استیضاح  15باید حداقل 
ن نیز زیر جانشیکند. وشونده رأی مخالف دهد، رییس جمهوری او را عزل می

 باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

هرگاه اکثریت مجلس شورای ملی، و در لوایح  :شست و نهمدویست و اصل 
 ، اکثریت دو مجلس به الیحه و طرحی رأی دادند ولی اقلیت 255موضوع اصل 

یوان دتواند از نماینده می 20آن را مغایر قانون اساسی تشخیص داد، با امضای 
یا  وساسی تقاضای رسیدگی کند. هرگاه دیوان تمام یا قسمتی از الیحه قانون ا

ح طرح را مغایر قانون اساسی تشخیص داد، تمام و یا آن قسمت، بررسی و اصال
 شود.می

توانند شغل دیگری داشته نمایندگان دو مجلس نمی :هفتادمدویست و اصل 
های شهری انجمنهر دو مجلس یا  تواند همزمان عضوباشند و یک نفر نمی

 باشد.
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نمایندگی  ریاست جمهوری و کسانی که نامزد :فتاد و یکمهدویست و اصل 
شور کچنانچه از موقعیت خود در یکی از ارکان  ،شوندهریک از دو مجلس می

سال از کار در هریک از  10، بمدت جرم سوءاستفاده کنند، در صورت اثبات
های دیگر در تواند مجازاتشوند. قانون میچهارگانه جمهوری محروم می قوی

 نظر بگیرد. 

کبان . مداخله در انتخابات و تقلب در آنها جرم است و قانون برای مرت271.1 
 این جرم باید مجازات شدید تعیین کند.

ر قانون . هرگاه مداخله یا تقلب کننده از کارکنان دولت باشد یا باشند، د271.2
 مجازات، محرومیت از خدمت دولت نیز باید ملحوظ شود. 

. دخالت کشورهای بیگانه در انتخابات جرم است. برانگیزنده یا 271.3
ورت برانگیزندگان خارجیان به مداخله مجرم و قابل تعقیب قضائی هستند. در ص

انتخابات باطل و مجرم یا مجرمان از حق نامزد شدن محروم ت جرم، اثبا
باید تمامی روشهای مداخله شناسایی و مجازات بکاربردن شوند. قانون میمی

 آنها را تعیین کند.

 ،جنگ تعرضی ممنوع است. هرگاه دفاع مشترک :هفتاد و دومدویست و  اصل
 وری با موافقت اکثریت جمه رئیسوارد شدن در جنگ دفاعی را ایجاب کند، 

 کند.اقدام می مجلسدو 

در صورت بروز اغتشاش در هریک از مناطق  :هفتاد و سومدویست و اصل 
العاده کند. ک هفته اعالن حالت فوقتواند بمدت یجمهوری می رئیسکشور، 

شود، مگر به تمدید نیازافتد که العاده خودبخود منحل میپس از آن، حالت فوق
صورت، حکومت باید دالیل لزوم ادامه باید با تصویب مجلس باشد. در این

بار، تحول وضعیت را العاده  را به مجلس ارائه کند و هر هفته یکحالت فوقا
 به مجلس گزارش کند. 

در حدود تصریح شده در أصول قانون أساسی  :اد و چهارمهفتدویست و اصل 
یا درخواست یک  ،جمهوری و یا جانشین وی رئیس و بر اساس درخواست 
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سوم از اعضای هر یک از دو مجلس در موارد ذیل جلسه فوق العاده دو مجلس 
 شود: با هم برگزار می

 . موافقت با وضعیت جنگی و یا اعالم پایان یافتن آن 1 

 تصویب وضعیت اضطراری و شرایط حکومت نظامی  .2

 تأیید استقرار نیروهای نظامی خارج از مرزهای کشور .3

 دستور کار خاصی که ضرورت فوری دارد.  . بررسی یک4

مجلس شورای ملی است. تصمیم گیری باید توسط  رئیسریاست جلسه با      
قل نیمی از اکثریت اعضای منتخب دومجلس بعمل آید، در صورتی که حدا

 اعضای هر مجلس در جلسه شرکت داشته باشند. 

های قانونی و پیشنهادها و اصالحاتی که طرح :هفتاد و پنجم دویست و اصل 
کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می

 انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که درافزایش هزینه عمومی می
 طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. ،آن

ای به مجلس تقدیم کرد هرگاه حکومت الیحه :هفتاد و ششمدویست و اصل 
را مغایر قانون اساسی دانست، درجا الیحه به دیوان قانون اساسی و مجلس آن

ایر ان آن را مغشود که دیوشود. الیحه وقتی قابل طرح در مجلس میارجاع می
 قانون اساسی نداند. 

هرگاه مجلس طرح و یا پیشنهادی را تصویب  :هفتاد و هفتمدویست و اصل 
تواند از دیوان کند که از نظر حکومت مغایر قانون اساسی است، حکومت می

با قانون اساسی نظر بدهد. نظر دیوان  قانون اساسی بخواهد در باره تطابق آن
 نهایی است.

قوانین انتخابات ریاست جمهوری و تصویب  :هفتاد و هشتمست و دویاصل 
تنها در صالحیت  ،مجلس شورای ملی و مجلس استانها و شوراهای روستا و شهر
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های قوانین انتخاباتی را پس از مجلس شورای ملی است. حکومت الیحه
 کند. جمهوری با آنها، تقدیم مجلس می رئیس موافقت 

اصالح یک و یا چند اصل از ضرورت  هرگاه :نهمهفتاد و دویست و اصل 
 تقیمحکومت، زیر نظر مس توسط دو قوه مجریه و مقننه احراز شود، قانون اساسی

جمهوری، دالیل اصالح را همراه با پیشنهادات اصالحی به مجلس  رئیس
را بررسی کند. مجلس پس از دو هفته از تاریخ وصول، آنشورای ملی تقدیم می

 کند. کند و آنگاه نتیجه را به اجالس مشترک دو مجلس ارائه میمی
هرگاه چهار پنجم نمایندگان دو مجلس مصوبه مجلس را تصویب کردند،     

 شوند.صل و یا اصول جدید جانشین اصل و یا اصول منسوخ میا
ق تغییر و تعدیل در اصول مربوط به حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقو    

ملی و حقوق طبیعت و حقوق ایران بعنوان عضو جامعه جهانی، تنها با هدف 
ع طالوارد کردن حق یا حقوق و تقویت آنها مجاز است. هرگاه بر حق یا حقوقی ا

است، پس از تصویب، حاصل شد که از درج آن در این قانون اساسی غفلت شده
 شوند. شود، به قانون اساسی افزوده میبه ترتیبی که در این اصل مقرر می

نخست به مجلس شورای ملی  ،تمامی لوایح قانونی :هشتادمدویست و اصل 
و فرهنگی مربوط قتصادی تواند لوایحی که به رشد ایشوند. دولت متقدیم می

 ستانها پیشنهاد کند.شوند را نخست به مجلس امی

کم یک در هر یک یا دو هفته، مجلس دست :هشتاد و یکمدویست و اصل 
دهد. همین اختیار های نمایندگان از حکومت اختصاص میجلسه را به پرسش

 را مجلس استانها در باره رشد اقتصادی و فرهنگی استانها دارد. 

جمهوری با نظر هیأت  رئیسدر صورتی که  :هشتاد و دومو  دویستاصل 
تواند ای فوریت دارد، حکومت میوزیران موافقت کند که تصویب الیحه

 تقاضای تصویب آن را به قید یک و یا دو فوریت بکند. 
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نیمی از  جلسات هر دو مجلس با حضور :هشتاد و سوم دویست و اصل 
و  کند. اما برای تصویب یا رد هر الیحه یا طرحینمایندگان رسمیت پیدا می

 .تضرور اسدو سوم نمایندگان  حضور اعطا یا سلب اعتماد  از وزیر یا وزیران

ای نامهطرزکار هریک از دو مجلس را آیین :هشتاد و چهارمدویست و  اصل
تعیین  ،-باشداساسی منطبق  اصول قانونکه باید با - کندکه خود تصویب می

 م حاضران الزم است.نامه داخلی موافقت دو سوکند. برای تصویب آیینمی

در صورت تحقق شرایط خاصی در کشور به  :پنجم هشتاد ودویست و اصل 
الل اخت ،های ملی رشدای که با دالیل معتبر در سیاست کلی دولت یا طرحگونه

 یجمهور رئیسجدی در حد نقض اصول قانون اساسی ایجاد شده باشد، 
پس از تحقق شرایط زیر ممکن است انحالل مجلس شورای ملی یا مجلس 

 استانها را به همه پرسی بگذارد:

 برای ارزیابی مشورتی خود در رابطه با جدی بودن و اهمیت دالیل نقض . 1
ن جمهوری باید دالیل و توجیهات خود را به دیوا رئیس اصول قانون اساسی، 

 قانون اساسی ارجاع دهد
د در صورتی که دیوان دالیل را جدی و نقض مقررات قانون اساسی را تایی .2

کند که اگر نتیجه مثبت باشد، جمهوری یک همه پرسی برگزار می رئیس کند، 
رسی به "نه" شود. در صورتی که نتیجه همه پیک یا هر دو مجلس منحل می

در طول یک  .جمهوری باید یک حکومت جدید تشکیل دهد رئیس برسد، 
توان مجلس را منحل کرد. در صورت انحالل، دوره نمایندگی، یک بار فقط می

ظرف یک ماه باید انتخابات مجلس جدید بعمل آید و تا تشکیل مجلس جدید 
 دهد.مجلس سابق بکار خود ادامه می

ای ملی در اولین سال از تشکیل آن یا در شرایط انحالل مجلس شور    
اضطراری، یا حالت حکومت نظامی، یا در خالل شش ماه آخر دوره ریاست 

 جمهوری مجاز نخواهد بود.
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و  هاقراردادها و موافقت نامه و هاعهدنامه :ششم هشتاد ودویست و اصل 
به تصویب  باید و باشندخالف قانون اساسی مالمللی نباید بین یهامقاوله نامه

 جمهوری برسند.   رئیس مجلس شورای ملی و امضای 

احوال  المللی که بهای یا بینقراردادهای منطقه :هفتم هشتاد ودویست و اصل 
شوند، باید به تغییر در خطوط مرزی كشور مي شوند يا شاملشخصيه مربوط مي

 جمهوری برسند. رئیس تصویب دو مجلس و امضای 

اگذاري و تبادل و الحاق سرزمين یا هرگونه و :هشتم هشتاد ودویست و اصل 
 جدایی سرزمین، ممنوع است. 

ا در صورت عدم توافق دو قوه بر سر قرارداد ی :هشتاد و نهمدویست و اصل 
 سرئیای، موضوع باید از سوی مقاوله نامهموافقت نامه و یا عهدنامه و یا 

بوطه در صورت تایید دیوان، سند مر جمهوری به دیوان قانون اساسی ارجاع شود.
 گیرد. برای بررسی دوباره و نهایی در اختیار مجلس شورای ملی قرار می

 با رأی مستقیم شهروندان ساکن در هر روستا و بخش و :نودمدویست و اصل 
ها به جامعه تعلق دارند و شود. این شوراشهرستان و استان، شورا تشکیل می

 ل این قانون اساسی راجع  به جامعه مدنی است. راهنمای آنها عمده اصو

ها را قانونی حدود اختیارات و وظایف این شورا :نود و یکمدویست و اصل 
 کند. رسد تعیین میکه به تصویب دو مجلس می

کنند، ها تصدی میهای خدماتی را که شورا: هزینهنود و دومدویست و اصل 
توانند بخاطر خدماتی که دولت ولی نمی شوراها مردم هر محل خواهند پرداخت. 

 کندعوارض وضع کنند. تصدی می

کار شوراها، در خدمت جامعه مدنی، مبتنی بر  :نود و سومدویست و اصل 
حفظ  اتحاد ملی و تمامیت ارضی کشور، کار و همکاری داوطلبانه برای انجام 
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تادن آنها در ها و بکار افها به قصد افزایش سرمایهخدمات و تحکیم همبستگی
 رشد خواهد بود. 

به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری  :نود و چهارمدویست و اصل 
نها، های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آدر تهیه برنامه

 شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای شهر و روستای موجود در
کند. عین میمتشکیل و وظایف این شورا را قانون  شود. نحوهاستان تشکیل می

 تصدی خدمات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را در منطقه برعهده شورا این 
رسد، جمهوری می رئیس دارد. برنامه رشد که به تصویب دو مجلس و امضای 

 گیرد. تحت سرپرستی این شورا انجام می

ها و ن حق و وظیفه دارد طرحشورای عالی استا :نود و پنجم دویست و اصل 
جمهوری و  رئیس پیشنهادهای خود را درباره رشد منطقه بطور مستقیم به 

ها و پیشنهادها در تهیه برنامه رشد لحاظ مجلس استانها ارائه کند. این طرح
 شوند.می

ها را در های دولتی موظفند مصوبات شورااداره :نود و ششمدویست و اصل 
 کنند. انونی آنها اجرا های قحدود صالحیت

 سط استاندار به پیشنهاد شورای عالی استان و تو :نود و هفتمدویست و اصل 
کار او  جمهوری از رئیس یا  شورا شود. هرگاه جمهوری منصوب می رئیس

کند. پس از عزل، شورا شخص جمهوری او را عزل می رئیس راضی نشدند، 
 کند.جمهوری پیشنهاد می رئیس دیگری را به 
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 مدوفصل 

 قوه مجریه

 

 جمهوری رئیس: قسمت اول

یس جمهوری مجری قانون اساسی است و باید ئر :نود و هشتمدویست و اصل 
 بر اجرای آن توسط هر چهار قوه نظارت کند. 

ید نامزد رياست جمهوري همزمان با نامزدی خود با :نود و نهمدویست و اصل 
عفأ نام معاون اول خویش را اعالم کند. معاون اول رئيس جمهور در غياب، است

 و يا وفات رئيس جمهور، مطابق اصول اين قانون اساسي، عمل مي کند.

با رأی مستقیم، مخفی و آزاد اکثریت مطلق یس جمهوری ئر :صدمسیاصل 
شود. امکان انتخاب مجدد تنها برای سال انتخاب می 5برای مدت شهروندان 
جمهوری جدید باید حداقل یک  رئیس ساله وجود دارد. انتخاب  5یک دوره 

اء، ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام پذیرد. در صورت استعف
 این دوره باید یک دوره کامل ریاست جمهوری در نظر گرفته شود.

 30تر از جمهوری باید ایرانی باشد، کم  رئیس نامزد  :صد و یکمسی اصل 
سال نداشته باشد، از طرف دادگاه به ارتکاب جرايم ضد  80سال و بیشتر از 

جنايت و يا محرومیت از حقوق مدني محکوم نشده باشد، و دانش و  بشري،
انتخابات مبتنی  تجربه الزم برای تصدی این مقام را دارا باشد. به جز اولین دوره

منتخب،  200های دیگر، نامزد باید موافقت کتبی بر این قانون اساسی، در دوره



132 
 

ها و روستاها را تحصیل اعم از نمایندگان مجلس و یا اعضای شوراهای شهر
 کند.

نداشتن پیشینه : تشخیص صالحیت نامزدها بلحاظ صد و دومسیاصل 
با قوه قضائی است که برگ  ،محکومیت مانع از تصدی مقام ریاست جمهوری

امه رسمی شرط سنی و ایرانی بودن او را شناسنکند و عدم سوءپیشنه صادر می
 کند و تشخیص دانش و تجربه با منتخبان مردم است. تعیین می

یک از نامزدها حائز هرگاه در دور اول انتخابات، هیچ :صد و سومسیاصل 
گیرد، شهروندان ز دور اول انجام میاکثریت نشدند، دور دوم که دو هفته بعد ا

 گزینند.اند، یکی را بر میایران میان دو نامزدی که بیشتر از دیگران رأی آورده
ت اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در دور دوم انتخابا
اند منصرف شوند، از میان کسانی که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته

 جایگزین می شود. 

قوه ها، دو ماه پیش از انتخابات است. آغاز رقابت :صد و چهارمسیاصل 
کند که با بودجه را تصدی میگانی جمعی هم چهارم جمهوری که وسائل ارتباط

بعیض، ت، در یک ماه آخر پیش از تاریخ انتخابات، بدون شونددولت اداره می
کند، فرصت کافی در اختیار نامزدها برای معرفی به ترتیبی که قانون معین می

 .دهدخود و توضیح برنامه خویش، در اختیار آنها قرار می

نتخابات باید دست کم دو هفته قبل از یج نهایی انتا :صد و پنجمسیاصل 
ه بپایان دوره قبلی اعالم شود. در صورتی که با تشخیص دیوان قانون اساسی 
لی دالیل ناگهانی و غیرمترقبه اجرای انتخابات ناممکن باشد، مجلس شورای م

ا رهای الزم برای انجام انتخابات ریاست جمهوری باید فورا مراحل و تاریخ
 .تعیین کند
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ق هرگاه یکی از نامزدها که در دور اول رأی اکثریت مطل :صد و ششمسی اصل
است، فوت کند و یا کناره گیرد و یا فاقد شرائط باشد و یا بگردد، را کسب کرده

 شود. انتخابات ریاست جمهوری تجدید می

در صورت استعفاء یا عزل يا وفات رئيس جمهور و يا  :صد و هفتمسیاصل 
 ای که مانع اجراء وظيفه شود، معاون اول رئيس جمهور صالحيتها وبیماری

جمهوری جدید به عهده مي رئیسوظايف رئيس جمهوری را تا زمان انتخاب 
گيرد. رئيس جمهوری استعفاي خود را شخصاً به مجلس شوراي ملي اعالم مي

سی نمايد. تثبيت بیماری توسط هيئت پزشکی صالح که از طرف دیوان قانون اسا
ات گیرد. در اين حاالت در خالل مدت سه ماه انتخابشود انجام میتعيين مي

 شود.به منظورتعيين رئيس جمهور جديد برگزار مي

معاون اول رئيس جمهوری در زمان تصدي به عنوان  :صد و هشتمسیاصل 
 رئيس جمهوری موقت، صالحیتهای زیر را دارا نمی باشد؛

 بازنگری در قانون أساسي  . 1

 عزل وزیران . 2

 پیشنهاد همه پرسی .3

هرگاه معاون اول رئيس جمهوری استعفاء کند و يا فوت  :صد و نهمسیاصل 
کند، به جای وي شخص ديگري توسط رئيس جمهور، با تأييد مجلس شورای 

شود. در صورت وفات همزمان رئيس جمهوری و معاون اول وي، ملی تعيين مي
اساسی، رئيس مجلس سنا/مناطق، رئيس مجلس به ترتيب رییس دیوان قانون 

 شورای ملی مطابق به احکام اين قانون اساسي وظـايف رئـيس جمهوری را به
 گيرد.عهده مي

جمهوری عملی را مخالف قانون اساسی  رئیس هرگاه  : صد و دهمسی اصل 
تشخیص داد حق دارد به اقدام کننده هشدار و در صورت لزوم، اخطاردهد. در 
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شود و موضوع برای رسیدگی به دیوان صورت اخطار، انجام عمل متوقف می
 قانون اساسی فرستاده می شود. 

هرگاه یکی از اعضای هیات وزیران قانون اساسی را  :صد و یازدهمسیاصل 
کند. در صورت عدم برکناری، جمهوری او را برکنار می رئیس نقض کند، 

 مجلس حق استیضاح دارد.

جمهوری خود قانون اساسی را نقض  رئیس هرگاه :دوازدهم صد وسیاصل 
تهیه  کند و یا مرتکب خیانت و یا جرم مشهودی بگردد، دیوان کشور ادعانامه را

 شود.و در اجالس مشترک دیوان کشور و قوه مقننه به جرم او رسیدگی می

جمهوری، یا وزیر و یا  وزیران مرتکب  رئیسهرگاه  :صد و سیزدهمسیاصل 
و یا برهم زدن اساس جمهوری از ( 359)موضوع اصل م خیانت به کشور جر

 ستانی بگردند،راه کودتا و یا  اختالس از اموال عمومی و رشوه

جمهوری، تا پایان محاکمه و صدور رأی محکومیت،  رئیس . در مورد 313.1
 ماند. او در مقام خود باقی می

در مورد وزیر یا وزیران، پس از استیضاح در مجلس شورای ملی و  .313.2
 کند.مه میدادن رأی عدم اعتماد به او و یا آنها، دیوان کشور او یا آنها را محاک

و جمهوری و معاونان ا رسیدگی به اتهام رئیس ،. در مورد جرائم عادی313.3
   ید.آدر دادگاههای عادی بعمل می ،با اطالع مجلس ،و وزیران

ظایف زیر وها و جمهوری دارای صالحیت رئیس  :صد و چهاردهمیساصل 
 است:

 وزیراننصب و عزل جمهوری و تشکیل حکومت و  رئیس تعیین معاونان  .1
 نهاآو تغییر وزارت 

های اول اجرایی کشور، بنابر مورد، با هیأت وزیران و یا . عزل و نصب مقام2
غاز شروع بکار به رئیس جمهوری آاست. این مقامها در هر یک از وزیران 
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شود بعنوان قائم مقام یا سرپرست مگر مقامی که جانشین وزیر می شوندمعرفی می
 .که باید با تصویب رئیس جمهوری باشد

 . نصب دادستان کل کشور با تایید شورای عالی قضایی، رئيس بانک مرکزي،3
ي مجلس شورای ملی و عزل و قبول استعفاييد أبا ت و دبیر شورای امنيت ملي

 آنها.

 های کلی دستگاه اجرایی  سیاست . تعریف و هدایت4

 .ستفراخوان برگزاری همه پرسی مطابق شرایطی که در قانون اساسی آمده ا  .5

. دعوت از اعضای هر دو مجلس برای تشکیل جلسات استثنایی و تعیین 6
 موضوعات جلسه 

   های رسمی مطابق قانون اساسیتوشیح و نشر قوانین و مصوبات در رسانه .7

 المللی دارای ماهیت فنی مطابق با قانونهای بین. ابرام موافقتنامه8

های نو سازماسفیران کشورهایی که با ایران رابطه دارند . پذیرش استوارنامه 9
 بین المللی 

 قانونها و نشانهای دولتی طبق . اعطای مدال10

 در نهاد ریاست جمهوری و مؤسسات وابسته به آن  هاتعیین مقام .11

وضعیت اضطراری و تقاضای اعالم حکومت نظامی مطابق با  ن. اعال12
 مقررات قانون اساسی

ی به پیشنهاد شورای عال مسلح و صلح و بسیج نیروهای دفاعی جنگ ن. اعال13
 دفاع و تصویب مجلس شورای ملی

فیف مجازات محکومیت، در حدود موازین قانونی، پس از . عفو یا تخ14
 پیشنهاد شورای عالی قضایی

های تخصصی به منظور بهبود ادارۀ کشور مطابق به احکام . تأسيس کميسيون15
 قانون
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 اند.دیگری که در قانون اساسی آمده ها و وظایف. صالحیت16

هریک از وزیران باید برنامه عمل خویش را به  :صد و پانزدهمسیاصل 
مجلس ارائه کند و از مجلس رأی اعتماد بگیرد. مجلس حق استیضاح و رأی 

 عدم اعتماد به هریک از وزیران را دارد.

جمهوری موظف است ظرف دو هفته  رئیس :صد و شانزدهمسیاصل 
 ابالغ به وی پرسی را پس از طی مراحل قانونی ومصوبات مجلس یا نتیجه همه

تواند از مجلس بخواهد امضاء کند و برای اجرا ابالغ کند. در این مدت او می
انون در کل مصوبه و یا در موادی از آن، تجدید نظر کند. هرگاه مجلس مجددا ق

را امضاء و جمهوری موظف است آن رئیس را با اکثریت دو سوم تصویب کند،
 برای اجرا ابالغ کند.  

یی که رد استثناتواند در مواجمهوری می رئیس :هفدهمصد و سیاصل 
ا سیاسی و یا راهبردهای کالن اقتصادی و یا اجتماعی و ی ای ناظر برالیحه

مجلس و هیأت وزیران،  رئیس ای باشد، پس از مشورت بافرهنگی و یا معاهده
هاد در صورتی که مخالف با قانون اساسی نباشد برای تصویب به شهروندان پیشن

جمهوری موظف است  رئیس کند تا از طریق همه پرسی تصویب و یا لغو شود.
تیجه نای بطور شفاف موضوع الیحه را برای همگان تشریح کند. هرگاه طی بیانیه

جمهوری الیحه را امضاء و برای  رئیس همه پرسی مثبت بود، ظرف دو هفته،
ايد ناقض احکام قانون ل، مراجعه به آراي عمومي نبکند. در هر حااجرا ابالغ می

 اساسي ويا مستلزم تعديل آن باشد.

جمهوری است.  رئیسسازی چهار قوه با آهنگهم :صدو و هجدهمسیاصل 
تواند با هریک از شوند. او میهای رؤسای قوا، در حضور او تشکیل میجلسه

 رؤسای قوا نیز جلسه تشکیل دهد. 

های هیأت وزیران وقتی ها و دستورالعملتصویب نامه :صد و نوزدهمسیاصل 
 یس جمهوری رسیده باشند. ئقابل اجرا هستند که به تصویب ر
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یس جمهور فرمانده کل قوا است. ریاست شورای ئر :صد و بیستمسیاصل 
های نظامی و عزل و نصب فرماندهان عالی، ها و  نشانعالی دفاع، اعطای درجه

 با اوست.  به پیشنهاد این شورا،

: شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از صد و بیست و یکمسیاصل 
  شود:اعضای زیرتشکیل می

 ییس جمهورئر .1

 رئیس جمهوری معاون اول .2

 وزیر دفاع .3

 یس ستاد مشترکئر. 4

 فرماندهان نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و سایبری .5

 به انتخاب مجلس شورای ملیعضو دو  .6

عزل و نصب سفیران ایران در کشورهای دیگر  :صد و بیست و دومسی اصل 
العاده به خارج ه فوقالمللی و ارسال نمایندهای بینو نمایندگان ایران درسازمان

 جمهوری است.   رئیسبا 

هرگاه کشور با تجاوز خارجی روبرو شود و   :صد و بیست و سومسیاصل 
تد استقالل  و تمامیت ارضی کشور و استقالل و آزادی جمهور مردم به خطر اف

 جمهوری، پس از مشورت با هیأت رئیسو کارکرد قوای چهارگانه مختل گردد، 
کند. در العاده اعالن میوزیران و کسب موافقت مجلس شورای ملی حالت فوق

د برخوردار روندان ایرانی از حقوق خود بمثابه انسان و شهرونحالت، شهاین
العاده برقرار است، مجلس قابل انحالل نیست مانند.  در مدتی که حالت فوقمی

 شود. و تعطیل نیز نمی

جمهوری هر سال، یک نوبت، در آغاز  رئیس :صد و بیست و چهارمسیاصل 
کشور را برای نمایندگان  شود و وضعیتسال، در مجلس شورای ملی حاضر می
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جمهوری با مجلس  رئیسکند. ارتباط مردم و جمهور شهروندان تشریح می
 گیرد.شورای ملی از طریق وزیر مسئول رابطه با مجلس و ارسال پیام انجام می

 رئیسهای آن قسمت از وظائف و مسئولیت :صد و بیست و پنجمسیاصل 
گیرند و صدور دستور از سوی می ها انجامخانهجمهوری که از طریق وزارت

کنند،  باید به امضای جمهوری به این و آن وزارت خانه را ایجاب می رئیس
 وزیر مسئول برسد. 

 

 دوم: حکومت  قسمت

تنظیم برنامه عمل در چهار بعد سیاسی و  :صد و بیست و ششمسیاصل 
 اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اجرای آن با هیأت وزیران است. 

شود ای تهیه میبرنامه عمل در موافقت با برنامه :صد و بیست و هفتمسیاصل 
 است.جمهوری در وقت انتخابات به شهروندان ایران پیشنهاد کرده رئیسکه 

جمهور است  رئیسریاست هیأت وزیران با  :صد و بیست و هشتمسیاصل 
 که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر الزم به هماهنگ ساختن

پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و های وزیران و هیأت وزیران میتصمیم
کند. در موارد اختالف نظر و مشی حکومت را تعیین و قوانین را اجرا می خط

یا  ولتی در صورتی که نیاز به تفسیرهای دهیا تداخل در وظایف قانونی دستگا
ی جمهور رئیستغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد 

 االجرا است. شود الزماتخاذ می

یس ئیس جمهوری، معاون رئدر غیاب ر :صد و بیست و نهمسیاصل 
تواند، جمهوری می رئیسگیرد. جمهوری ریاست هیأت وزیران را برعهده می

. در این بکند هرگاه ضرور ببیند، معاون خود را مأمور ریاست هیأت وزیران 
شود که مطابق یس جمهوری میئصورت، معاون دارای آن دسته از اختیارهای ر
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تواند بنابراین نمی .یس جمهوری وابسته نیستئقانون اساسی به حضور خود ر
غییر در راهبردهای فرماندهی کل قوا و انحالل مجلس و عزل و نصب وزیران و ت

 را تصدی کند.و اعالن جنگ دفاعی و انعقاد صلح کالن 

های تواند اختیار خود را در حوزهمینیس جمهوری ئر :ما صد و سیسیاصل 
فرماندهی کل قوا و انحالل مجلس و عزل و نصب وزیران و اعالن وضعیت 
 اضطراری و تعیین راهبردهای کالن و اعالن جنگ و انعقاد صلح را به هیأت

  وزیران تفویض کند. 

هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش  :صد و سی و یکمسیاصل 
وری که به تصویب هیأت جمهوری و دو مجلس است و در ام رئیسدر برابر 

رسد مسئول اعمال دیگران نیز بوده و باید در اجرای برنامه عمل وزیران می
 مصوب همکاری و تشریک مساعی کند. 

ور عالوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأم :صد و سی و دومسیاصل  
شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام های اجرایی قوانین مینامهتدوین آیین

نامه وظایف اداری و اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب
ت نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوباو آیین

ررات نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقهیأت وزیران حق وضع آیین
تواند تصویب برخی از نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. حکومت می

ماید. نشکل از چند وزیر واگذار تامور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای م
جمهوری  رئیسز تأیید مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس ا

های حکومت و مصوبات نامهها و آییننامهاالجرا هستند. تصویبالزم
 مجلس رئیس، ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع کمیسیونهای مذکور در این اصل

رسد تا در صورتی که آنها را بر خالف قوانین بیابد با ذکر دلیل شورای ملی می
 بفرستند.برای تجدید نظر به هیأت وزیران 

 رئیساستعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به  :صد و سی و سومسیاصل 
شود و هیأت وزیران تا تعیین حکومت جدید به وظایف خود جمهوری تسلیم می
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اند و یا بر اثر استیضاح یا ادامه خواهند داد. وزراء تا زمانی که عزل نشده
است در سمت اعتماد ندادهدرخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم 

هایی که وزیر ندارند تواند برای وزارتخانهجمهوری می رئیسمانند. خود باقی می
 حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

جمهوری،  رئیسیس جمهوری، معاونان ئر :صد و سی و چهارمسیاصل 
توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و وزیران و کارمندان دولت نمی

لق به داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متع
دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت 

 ل یا عضویت در هیأتدادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عام
مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و 

ها و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای صرف آموزشی در دانشگاه
 .موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی هستند

توانند در موارد ضرور به طور موقت یس جمهوری یا وزیران میئمعاونان ر   
 بپذیرند. را با موافقت رئیس جمهوری هابرخی از وزارتخانه تصدی
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 مسوفصل 

 قوه قضاییه

 

 اصول راهنمای قوه قضایی: قسمت اول:
 

. راهنمای   قوه قضایی از قوای دیگر مستقل است  :صد و سی و پنحمسیاصل 
ضایی ست ،قوه ق سی ا سا مجری  ،در حدود وظایف خود ،این قوه که ،این قانون ا

 است. آن
 

رفع خصومت از راه دادن برای قضاوت بنابر این که : صد و سی و ششمسیاصل 
ضایی مسئولیت قوه قحق به حقدار و تبدیل روابط خصمانه به روابط دوستانه است، 

. از  شهروندان استدر جامعه و ایجاد محیط تفاهم در میان  کاربرد زورکاستن از 
 قضایی باید پیروی شود. گیرسید این اصل در همه مراحل

 
گذاری نیست و قاضی حق مقام قضاوت، مقام قانون: صد و سی و هفتمسیاصل 

 عی و ستمگرانه ممنودوضع قانون را ندارد. حکم دادن بر طبق احکام من درآور
 . شودمی
 

توان نمی ،استعملی را که قانون جرم نشناخته  :صد و سی و هشتمسیاصل 
 ،شودموضوع رسیدگی قضائی قرارداد و به استناد قانونی که بعد از عمل وضع می
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و عطف  عقاب بالبیان  :ن عمل را جرم و موضوع رسیدگی قضائی کردآتوان نمی
 .ممنوع هستندبه ما سبق 

 
صل  سی و نهمسیا ضاوت باید از قاعده لطف پیروی کند. :  صد و  ضی در ق قا

 ،لذا
 . ممنوع استکردن انتقام و تالفیبه قصد  قضاوت. 339.1 
 است.  مجازات . در قضاوت، اصل بر تخفیف339.2 
. در قضاوت، اصل بر صلح و عفو است. بدیهی است که تخفیف و عفو 339.3 

 . استمحکوم  مشروط به ندامت و جبران از سوی مجرمِ
ضایی بر طبق این339.4  ضاوت قوه ق ست به ق صول . مجازات موکول ا ، . پسا

کس حق ندارد خود را قاضی کند و حکم صادرکند و حکم را به اجرا بگذارد. هیچ
 مجرم است و باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرد.چنین عملی   مرتکب

دن مجازات اســت با اندازه مســئولیت ومتناســب ب ،. در قضــاوت، اصــل339.5 
 ، با هدف کاستن از میزان جرائم. در ارتکاب جرم مجرم و یا مجرمان

ر تکرا نهتبهکاری هســـتند، کار قوه قضـــایی  ،. بنابراین که جرم و جنایت339.6 
  که احقاق حق و رفع آثار تبهکاری است.  تبهکاری

 
، فقط مرتکب و یا . پسشخصی هستند ،جرم و مجازات: صد و چهلمسیاصل 

بخاطر جرمی که یک یا چند تن هســتند. اســت یا مرتکبان جرم مســتحق مجازات 
 شوند. می مه محاکنه و  ، بستگان او یا  آنها نه مجرم شوندیا می شودمرتکب می

 
، قاضی نباید میل هیچ صاحب مقامی قضاوتدر : صد و چهل و یکمسیاصل 

ــــایی نه تنها نباید در اختیار زمامدار ــــت انرا لحاظ کند. قوه قض  نهاآ و ابزار دس
 ،بساط زورمداری را برچیند. لذا، بلکه باید گرددب
 از حقوق شـــهروندی اســـت. این حق توأم  قاضـــی عادلحق مراجعه به . 341.1 

 .ظالمانه حکم نوع هر به اعتراض حق با است
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ست. بنابراین، هر341.2 ضی ا صوری در برابر قا صل بر برابری واقعی و نه  گاه . ا
ست یکی از دو طرف از این و یا آن امکان بر شد، دولت موظف ا ا بابری محروم با

 ها، نابرابری را جبران کند. لذا،دراختیار نهادن امکان یا امکان
گر ضعف ناشی از ناتوانی عقالنی و جسمانی است )سفیه و...(، باید این ضعف ا -

 .جبران شود 
عف ض، باید این باشدکسی و یتیمی پیری و یا صغر سن و بی اگر ضعف ناشی از -

 .د شوجبران 
این ضعف برطرف ،  باید باشدسیاسی و یا مالی  اگر این ضعف بلحاظ موقعیت -

 .شود
، قاضی باید جانب باشدگر قدرت  و قدرتمداری اگر یک طرف حق و طرف دی -

 حق را بگیرد. 
 اطالعی باشد، دادگاه باید برای او وکیل استخدام کند.گر ضعف ناشی از بیا -

 ند.گانه  ملغی هست. همه نابرابریهای ناقض حقوق پنج341.3
 

صل  ست. اگر از : صد و چهل و دومسیا صل بر جبران و ترمیم ا در قضاوت، ا
بیشـــتر(  زیانی وارد آمد، در قضـــاوت نباید آن را با زیان دیگر )برابر یا ،راه ســـتم

 ،روینارساند. از ل زیان، ضرر را به حداق ثارجبران کرد. بلکه باید از راه رفع آ
 . اصل بر ضرر نرساندن و ضرر ندیدن و جبران ضرر است. و 342.1
 . اصل بر منصرف کردن متجاوز از تجاوز و مجرم از جرم است. 342.2
ر خود مجرم هم دای که، بر اثر ارتکاب جرم، است که ضایعه. اصل بر این342.3

ن باشد و به شکلی اجرا بگردد ین، حکم باید چنااست جبران شود. بنابراپدید آمده
ند ، قاضــــی باید مجازات را چنان تعیین کپسپیدا کند.  جبران راکه مجرم مهلت 

و  زیانمجرم آیند، به که در عین رعایت اصــول باال و اصــول دیگری که در زیر می
ضی حتی معین  باید مجازاتی رانالمقدور نقص غیر قابل جبران وارد نگردد. لذا، قا

 .آوردرایش نقص غیر قابل جبران بوجود میکه اج کند
 اصل بر بازگرداندن رابطه زور با زور به رابطه حق با حق است. .342.4
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نباید  ،دهند. لذاحقوق یک مجموعه را تشکیل می : صد و چهل و سومسیاصل 
به قیمت تباه کردن حقی دیگر انجام گیرد. کار برد   قاعده ال»احقاق یک حق 

  .باید باشد همین« ضرر
 

بیرون از حق و را قاضی حق ندارد  مصلحت : صد و چهل و چهارمسیاصل 
ناحق بر وفق حقوق  حق از تمیزعدل   و عدل است بداند. میزان مقدم بر حق 

است . دستگاه قضایی برای این است که دار گانه و بازگرداندن حق به حقپنج
ن گذار دائمی از نشوند و زندگیشازندانی مدار بستۀ بد و بدتر  گاه درشهروندان هیچ

 بد به بدتر نگردد.
 

زدایی قوه قضائی خشونت ،بنابراین ،وظیفه دولت :صد و چهل و پنحمسیاصل 
 ،است لذا
ام . این قوه موظف است به برانگیختن شهروندان به عمل به حقوق  و احتر345.1

 به حقوق یکدیگر .
ز خود زمینه ساز ا ،بنابراین ،نیازمند توجیه است. از آنجا که کاربرد زور 345.2

گری های قدرت مبلغ خشونتبیگانگی دین و مرام در بیان قدرت و یا پیدایش بیان
پیشگیری نه از راه سانسور که ممنوع است که از راه بکاربردن قواعد  ،است

 زدایی باید انجام بگیرد.خشونت
 شاخص است و  هاشقاوت و ها ستم از کاستن قضایی . از آنجا که کار قوه345.3

ار یکب ،اجتماعی هایآسیب ملی گزارش  ،امر کاهش آسیبهای اجتماعی است این
گاهی آتهیه و برای  شناسی جامعه هایانجمن مشارکت با ،توسط این قوه ،در سال

 .کندهمگان انتشار پیدا می
 

 ،ناحق است بر میزان عدالت که تمیز حق از بنا: صد و چهل و ششمسیاصل 
.  قاضی حق ندارد رویه جاری و سابقه امر را مجوز است. اصل  بر برائت 1/346

قضاوت و حکم قرار بدهد. هر چند قاضی باید از ضعیف در برابر قوی دفاع کند، 
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است که هر کس تواند اصل را بر مجرمیت قوی بگذارد. اصل ایندر این دفاع نمی
 بیگناه است.  است،تا وقتی بزهکاریش ثابت نشده

شود و وقوع دار باشد، سابقه ناقض اصل برائت نمی.  هرگاه مجرمی سابقه346.2
 جرم و مجرم بودن متهم باید، مستقل از سابقه او، بر قاضی اثبات شود. 

 شود. اصل بر برائت،  تا پایان قضاوت، متهم مجرم خوانده نمی بنابر. 346.4
تحت تعقیب  توان نمینسبت و رابطه،  به جای دیگری، بلحاظرا کسی . 346.5

 داد. رار ضایی قق
 .جبران، به تخریب نیست، به ترمیم است .346.6

 
ن، در این جمهوری، جرم عقیده وجود ندارد. بنابرای: صد و چهل و هفتمسیاصل 

تجسس در چند و چون باور شهروندان جرم است. میزان مجازات را قانون معین 
 . کندمی
 

در هر چهار بعد سیاسی و حق دارد هر شهروند :  و چهل و هشتمصد سیاصل 
ستگاه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از هر گونه اکراه و اجباری در امان باشد، د

.  ستاآنان  ؟و مسئولیت یاستقالل و آزاد ،بنابراین ،حقوق شهروندان قضایی مدافع
 لذا،

ای تحمیل نظر و عقیده .  قوه قضایی  در خدمت هیچ مقام و شخصی بر348.1 
، گیردنمیده قرار ضایی نه تنها در خدمت تحمیل عقیقگیرد. قوه و باوری قرار نمی

 دهد. میتحت پیگرد قرار  ،استجرم  که بنابر قانون بلکه تحمیل عقیده را
ای که به . ایجاد روابط اجتماعی از راه زور مثل رابطه زوجیت و هر رابطه348.2

زند و میزان زور میان افراد و گروهها بر قرار شود، صلح اجتماعی را بر هم می
الل امکانهای برخورداری شهروندان از استقدهد و خشونت را در جامعه افزایش می

ها را باطل دستگاه قضایی این رابطه ،انونقبرابر این گرداند. آزادی را محدود می و 
 گرداند:می
 ن و یا مرد را به ازدواج  مجبور کند. زکسی حق ندارد   -
 مرد را به فحشاء  وادارد   یا و کسی حق ندارد زن -
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تغییر  توان زوجین را از تغییر عقیده بازداشت و برغماستناد زوجیت، نمیه ب -
ا به واداشت و ی نآبه ماندن در  در زوجیت یکدیگر،عقیده و عدم تمایل به ماندن 

 عذر دفاع از عقیده، مانع تغییر عقیده و بیرون رفتن از زوجیت شد 
زادی آبا بنا گذاردن بر برابری انسانها، باید گستره استقالل و قوه قضایی  -

 تر گرداند. را گسترده شهروندان
مرکز قدرتهای قضایی ابزار تاست که قوه . یک امر  از امور مستمر این348.3

قوه قضایی در حدود  ،لذاسیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. 
درت صالحیتهایش، با جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، باید از تمرکز منابع ق

 سلطه گری جلوگیری کند.از سیاسی مالی و اجتماعی و فرهنگی و نیز 
 وندانمال شهر و برد ز راه جلوگیری از خوردباید پاسدار قسط ا قوه قضایی .348.4
 .، بگرددهای متعلق به جامعهو دارایی
کند و شفافیت . این اصول راهنما و سازماندهی که قوه قضایی پیدا می348.5
سی را نخورد و کبا استفاده از موقعیت، مال  ،کنند که قاضیتضمین می ،قضاوت

 شریک دزد مال شهروندان و جامعه نگردد.
 

بر قطعی بودن وقوع جرم و تحصیل علم خالی علم  : صد و چهل و نهمسیاصل 
 . باید باشد، شودنچه جرم برآن واقع میآکس یا  از شبهه نسبت به هویت مجرم  و 

د نبای نیز شود. اما از واقعیتهای زیربا وجود شبهه، مجازات ساقط می. 349.1
 غفلت شود:

 توان حق را تمیز داد.به صرف ظن، نمی  . اجتناب از ظن  ضرورت دارد.349.2
 . تواند به ظن و گمان خویش اعتماد و بدان بسنده کندبنا بر این، قاضی نمی

از قاضی باید شود. بنابراین، علم خالی از ظن، انسان نوعی را حاصل نمی . 349.3
کند، را نا ممکن میدر تشخیص تعیین مجازاتهایی که اجرا شدنشان جبران خطا 

 د.کناجتناب 
 تطبیق در یا حکم در یا موضوع در قاضی اشتباه یا تقصیر اثر در . هرگاه349.4

 تقصیر، صورت در شود، کسی متوجه معنوی یا مادی ضرر خاص، مورد بر حکم
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 وسیله به خسارت، صورت این غیر در و است، خسارت جبران ضامن خود مقصر
 شودمی حیثیت اعاده متهم از حال هر در. شودمی جبران دولت

 
بنابر این که حق شفاف و سر راست است، تمام مراحل   :صد و پنجاهمسیاصل 

ضاوت قباید شفاف باشند. علنی بودن دادگاه، به تنهایی، قضاوت بر میزان عدل، می
ریف کند. قانونها که جنایتها و جرمها و خطاهای قابل تعقیب را تعرا شفاف نمی

باید شفاف مینیز کنند و آیین دادرسی و هویت قاضی یا قاضیان و استقالل آنان می
 باشند. 

 
 اصل بر رفع موانع استقالل و آزادی شهروندان و: صد و پنجاه و یکمسیاصل 

 و، در قلمرو قضایی، ربرخورداری آنها از حقوق خویش است. از این
شود مگر قاضی، تأمین نمی نزدشاکی در بردن شکایت  و آزادی . استقالل351.1

ستانی  بر رو، هدیه و رشوهبه برخورداری قاضیان از صالحیت قضاوت. از این
 قاضیان ممنوع است.

 برایها . الغای سانسورها و تأمین آزادی هر دو جریان اطالعات و اندیشه351.2
ن امر ار کردن قسط اجتماعی یا تأمین امکان برابر رشد برای همگان است. ایبر قر

 گونه سانسورها.ههم کند به مبارزه قوه قضایی باتحقق پیدا می

ین خود نیز  نباید ا .پیروی کند« احساسات عمومی»باید از تب ن. قضاوت 351.3
باید برای جامعه مهلت ارزیابی آزاد و بازگشت به میزان می .احساسات را برانگیزد

 وبا استفاده از القائات  ،طلبانعدالت را پدید آورد و مراقبت کند که قدرت
 دلخواه خود را تحمیل نکنند.  ،نگیزنداحساساتی که القائات بر می

واند در تتدبیر است، قاضی نمی بنابر این که اصل بر: صد و پنجاه و دومسیاصل 
توسل جوید.  بدیهی است کار احقاق « خواست خدا و تقدیر»توجیه حکم خطا، به 

تر است و . بنا بر این، مسئولیت او بسیار سنگیناست موافق این اصول راهنما ،حق
یا اگر تقدیر نبود و یا اگر مصلحت خواست تواند بگوید اگر خداوند نمیقطعا نمی
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کردم. قاضی موظف است بر کم را صادر نمیمن این ح ،کرددولت ایجاب نمی
 میزان عدل قضاوت کند.

حق ، قاضی ها ملغی هستندتبعیضکه بنابر این :  صد و پنجاه و سومسیاصل 
ین امجری  او ،. در مقام قضاوتطرفین دعوا، تبعیض قائل شود ندارد بسود یکی از

هر  دینی و مرامی و ملی و قومی و جنسی و سنی و هایتبعیض قانون اساسی است که
 .کندتبعیض دیگری را ملغی می

  

هرچند اصول پیشین، هدف قوه قضایی را از : صد و پنجاه و چهارمسیاصل 
گردانند، اصل راهنما از لحاظ آینده، تحول در جهت لحاظ آینده نیز معین می

ی به تبدیل فعالیتهای تخریب شکستن دایره قهر و قهر مجدد، حرکت به سوی آشتی و
 فعالیتهای سازنده و باالخره متحقق گرداندن حقوق انسان و حقوق شهروندی و

، در و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی بعنوان عضو جامعه جهانی حقوق ملی
 بیعتو آبادانی ط انسان مستقل و آزاد و پیشرویی است که در آن مجال رشد جامعهِ

عرصه اجتماعی، تر کردن که گسترده بنابر وظیفه ، قوه قضایی، شود. لذاروزافزون می
 که  دکنمی مراقبت ،استخودانگیختگی شهروندان ایران، در نتیجه رشد آنها 

بنام رشد،  ،. هرکس  مسئول رشد خویش بگردد. و هیچ صاحب مقامی354.1
ق و شهروندان را مجبور به کاری نکند. از آنجا که کمال رشد، عمل کردن به حقو

بنام  یبه مثابه وسیله برای رسیدن به هر هدف جامعیت پیداکردن است،  اعمال زور،
قوه  عنوان دیگری، جرم است و رسیدگی به آن، برعهده هرآرمان  و رشد و ترقی و 
  قضایی است.

لح اجتماعی شرط رشد شهروندان است. و تأمین صلح اجتماعی، . وجود ص354.2
در حد صالحیت، بر عهده قوه قضایی نیز هست.  لذا در هر قضاوتی، صلح 

 اجتماعی از راه احقاق حق باید هدف باشد.
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هر پنج دسته اصل بر برخورداری شهروندان از : صد و پنجاه و پنجمسیاصل 
 ،از جمله ،هر شهروندکند که وت، مراقبت میی، در قضائ. لذا، قوه قضاحقوق است

 خود را داشته باشد. وشخصی  مالکیت امکان برخورداری از
دارد و هرگاه امکان برخورداری از این حق را  . هر شهروندی حق کار355.1

دراختیار نداشت، حق دارد به قوه قضایی شکایت برد و قوه قضایی موظف است 
 به شکایت او رسیدگی کند. 

 وو آموزش  کنیازهای اولیه یعنی غذا  و مسکن و پوشا به  . هر شهروندی355.2
دن این پرورش  و هوای سالم حق دارد. هرگاه  شهروند و یا شهروندانی امکان برآور

به  نیازها را نداشتند، حق دارند شکایت کنند و قوه قضایی باید خارج از نوبت
 د. شکایت شاکی یا شاکیان رسیدگی و احقاق حق کن

، باید شوندی که وضع میقوانینهمۀ بنابر این که  :صد و پنجاه و ششمسیاصل 
بعیت ، هرگاه قاضی بهنگام قضاوت متوجه عدم تباشندقانون اساسی منطبق بر اصول 

ن آگاه کند.  رویه آقانون اساسی را از  دیوانباید قانونی از قانون اساسی شد، درجا می
 .باید لحاظ شودن اساسی، در قضاوت، قضایی، بشرط انطباق با قانو

  مجازات اعدام ممنوع است. : صد و پنجاه و هفتمسیاصل 
 

توان خودسرانه توقیف نمود. کس را نمیهیچ  :صد و پنجاه و هشتمسیاصل 
ساعت، باید به  24 از در صورت وقوع جرم، دستگیری متهم و یا متهمان، قبل

آنها تصمیم  اطالع مقام قضایی برسد و این مقام است که برابر قانون، در باره او و یا
 گیرد. تصمیم او باید کتباً و مستدل به متهم یا متهمان ابالغ شود. آنهاقضایی می

 حق اعتراض دارند.
 

زاد آعقیده  نبیاو  که جرم عقیده وجود نداردبنابراین: صد و پنجاه و نهمسیاصل 
شوند: خیانت به کشور از راه نقض ، جرائم سیاسی عبارت از  این اعمال میاست

استقالل آن و یا قیام مسلحانه و یا اقدام به ترور  به قصد سرنگون کردن دولتی که بر 
شود شود. و نیز  عملی جرم سیاسی خوانده میاساس این قانون اساسی تشکیل می
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را از اختیاراتش محروم و از عمل به وظایفش قوای دولت  یکی ازن آمرتکب که 
یا کسانی را خود را منتخب مردم بخواند و باز دارد و یا با تقلب در انتخابات، 

 از حقوق ملی را بسود بیگانه نقض کند و با نقض حقو یا منتخب مردم بگرداند 
 زیر سلطه قراردهد.  –کشور را در روابط مسلط  ،حاکمیت شهروندان

و هریک از قوای دولت   . نقد قانون اساسی و قوانین عادی و هریک از359.1
توان ها نمیجویی از اینعیب نقد و حتی وانها حق شهروندان است. کسی را بعنمقام

 گرد قرارداد. در صورت توهین، توهین شونده حق شکایت دارد. تحت پی
ای مرتکب  این اعمال شود و خیانت به کشور را تبلیغ . هرگاه مسئول نشریه359.2

 شود. کند، جرم او سیاسی تلقی می
. جرائم سیاسی بطور خاص و جرائم غیرسیاسی بطور عام، با حضور هیأت 359.3

 .  گیرندمنصفه، موضوع رسیدگی و صدور حکم قضایی قرار می
 

 گانه برخوردارپنجبنابراین که هر شهروند ایرانی از حقوق :  صدو و شستمسیاصل 
 است، 

توان و با حکم قضائی نمی حق هر شهروند و غیر قابل سلب است ،. تابعیت360.1
 بعیت کند.تواند ترک تا.  تنها خود شهروند میآن را سلب کرد

. هتک کرامت و حیثیت کسی که بموجب قانون و به حکم قاضی بازداشت 360.2
 شود، جرم قابل مجازات است. یم

جرم  نآممنوع و ارتکاب  . شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع360.3
 تواند  بعنوان دلیل برضد شکنجه شده بکاراست.  اقرار تحت شکنجه را قاضی نمی

 برد. 
. هر شهروند، در صورت متهم شدن، از ساعت اول، حق داشتن وکیل را 360.4

 یرد.   بخواهد رسیدگی به اتهام او در حضور وکیل انجام بگ توانددارد و می

 : کنداستقالل قوه قضائی و قاضی ایجاب می :صد و شست و یکمسیاصل  

  اییقض. و دستگاه باشد، ممنوع دولت دیگرقوای . قاضی از پذیرفتن کار در 361.1
 . ای نگرددقوه جز به قضاوت نپردازد و جانشین هیچ 
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قوه دیگر  قوه قضایی و قاضی بیشتر از سه ،پدید نیاید خالء حق کهآنبرای . 361.2
 مداری باید باشد . نماد حق و الگوی حق

 جا کهنآاز باید دانش و فن درخور کار خود را داشته باشد. . قاضی می361.3
همواره باید ، کندقضاوت میکند، حاصل میجرم قاضی بر اساس علمی که از وقوع 

کند و کاربرد دانش و فن را در همه مراحل بازپرسی ود را به روز دانش و فن خ
 ضرور شمارد.

نباید  سنجد،موضوع قضاوت را بدان میعمل که  ی. قاضی مرامی جز قانون361.4
هر عمل دیگری که  . در تشخیص تعدی و جرم و جنایت و خیانت وداشته باشد

 عدالت است: تمیز حق قاضی، میزان قانون خطا و در خور رسیدگی قضایی بداند
 ، لذااز ناحق. 
ین تمامی اصول قانون اساسی و قوانین عادی که بر وفق اقضایی از قوه . 361.5

دور حکم، قاضی در قضاوت و ص ،بنابراین کند.، پیروی میشوندقانون وضع می
 کند.اصول راهنمای قضاوت و دیگر اصول قانون اساسی را رعایت می

 ام قضایی با قوه مجریه است..  اجرای احک361.6
 
 

 :سازماندهی قوه قضاییه ،دوم قسمت
  

قوه قضاییه باید یک شورا به نام شورای عالی  :صد و شست و دومسیاصل 
ه قضایی داشته باشد تا عملکرد مناسب، استقالل، یکپارچگی، کارآیی و توسع

قوه قضاییه را تضمین کند. این شورا از شخصیت حقوقی و همچنین استقالل 
 مالی و اداری برخوردار است. شورا الیحه بودجه قوه قضاییه را با مشورت

ور و از طریق وزیر دادگستری و به عنوان جزیی از بودجه کل کشحکومت تدوین 
 فرستد. به مجلس شورای ملی می

 عضو خواهد داشت. رئیس و دادستان کل کشور (9) شورای عالی قضائی نه    
و وزیر دادگستری که در مدت تصدی وزارت دادگستری، عضو شورا هستند. 
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شور و رؤسای دادگاههای عالی و سه تن دیگر از  اعضاء را مستشاران دیوان ک
رئیس کانون وکالی کشور و سه تن را نیز عموم قضات نشسته و ایستاده کشور 

 کنند.و وکالی دادگستری انتخاب می

با توجه کامل به اصل استقالل قضاء، شورای  :صد و شست و سومسیاصل 
صالحیت تعیین و ترفیع و پیشنهاد بازنشستگی  ،عالی قضایی مطابق قانون

هاعضای قوه قضاییه را با توجه به معیارهای خبرگی و شایستگی علمی و حرف
ین ابر عهده  ،ای دارد. نقل و انتقال اعضاء و نیز سازماندهی امور شغلی قوه

سیس تواند مطابق معیارهای تعریف شده قانونی به تأشوراست. شورا همچنین می
ایح ها و لوها و دادسراهای جدید اقدام کند. اظهار نظر در مورد طرحهدادگا

در  پیشنهاد تغییر و قضایی مربوط به قوه قضاییه و ارائه پیشنهادات مربوطه
ی هانهادهای قضایی موجود یا ایجاد، ادغام یا لغو برخی نهادها از صالحیت

 شوراست. 
 ، یک گزارش ساالنههر سال شورا الزم است تا حداکثر پایان اردبیشهت ماه

توسط  قوانینارزیابی کننده در مورد وضعیت دستگاه قضایی و روند اجرای 
ارسال کند. متن  ییس جمهورئها تهیه و برای مجلس شورای ملی و ردادگاه

شود و مجلس شورای ملی با هدف کامل گزارش در روزنامه رسمی منتشر می
را در یک جلسه عمومی به بحث می گفتگو با اعضای شورای عالی قضایی آن 

 .گذارد. سایر صالحیتهای شورا باید توسط قانون خاص همین شورا تعیین شود

به منظور افزایش کیفیت قضا، شناخت  :صد و شست و چهارمسی اصل
ایی ها و مبارزه با فساد در دستگاه قضایی، شورای عالی قضمشکالت و دشواری

یس، ئدهد. این نهاد قضایی باید شامل یک رادارۀ بازرسی قضایی تشکیل می
یک معاون و تعداد کافی از اعضاء از قضات با تجربه و پاکدست در سطح 

بر سایر  دادگاه تجدید نظر و کارشناسان و پژوهشگران باشد. این نهاد باید عالوه
ای، مقطعی و های مستمر دورههای تعریف شده توسط قانون، بازرسیصالحیت

و توجیهی در مورد قوه قضاییه انجام دهد. چگونگی تشکیل و العاده فوق
 کند. وظایف این نهاد را قانون معین می
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توان بدون رضایت خود قضات نشسته را نمی :صد و شست و پنجمسیاصل 
الت حبه  توان عزل کرد یاجای دیگر منتقل کرد. همچنین آنها را نمیشغل و به 

 های انضباطی قرار داد.تعلیق درآورد و یا مشمول تحریم
ب عزل و نصب و نقل و انتقال قضات ایستاده با وزیر دادگستری، با کس     

 عالی قضائی است. موافقت شورای

دیوان کشور به منظور رسیدگی فرجامی، نظارت  :صد و شست و ششمسیاصل 
ها و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه

 گردد.شود تشکیل میمسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می

دادستان یس، یک ئدیوان کشور شامل یک ر :صد و شست و هفتمسیاصل 
و شمار کافی مستشار از میان قضات با سابقه با درجه قضایی در سطح  کل

یس دادگاه تجدید نظر یا معادل آن است. همه اعضاء باید توسط مجمع ئر
 در دادستان کلییس و  رئانتخاب شوند، مشروط به اینکه  کشورعمومی دیوان 

ن رئیس و دادستان کل دیوازمره یکی از سه قاضی ارشد اعضای دیوان باشند. 
 .کندد و رئیس جمهوری نصب میکننکشور را مستشاران انتخاب می

 تغيير يا اصالح باعث كه قانوني هيچگونه :صد و شست و هشتمسیاصل 
 به آن منظور اطالق به قضايي رويه ها يا قانوندادگاه سازمان مربوط به قانون

 قابل تصویب و اجرا نیست. ،شود مورد خاص يك

اند ناپذیر از قوه قضاییهدادسراها بخشی جدایی :صد و شست و نهمسیاصل 
جب شوند. به استثنای مواردی که به موکه توسط دادستانی کل کشور اداره می
فری در اند، قضات دادسراها در امور کیقانون از حیطه وظایف آنها استثناء شده

های دادسرا را کنند. دیگر صالحیتچارچوب سیاست جنایی کشور عمل می
 کند. تعیین می قانون

در مورد لوایح قضایی، پس از تصویب شورای عالی  :صد و هفتادمسیاصل 
 کند. قضایی و هیأت وزیران، وزیر دادگستری آنها را به مجلس تقدیم می
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از آزادی  ،وکالی دادگستری در اجرای حق دفاع :صد و هفتاد و یکمسیاصل 
مراجع قضایی در تحقق  ای برخوردارند و با حفظ استقالل خویش بهحرفه

رسانند. وکالی دادگستری یاری می ،عدالت و حاکمیت قانون و دفاع از حق
اع کنند. ها و بخش عمومی و بخش دولتی، در برابر دادگاه دفتوانند از سازمانمی

ها و وکال در اجرای وظایف خود در تمام مراحل دادرسی از تمام تضمین
م دستگیری یا بازداشت وکیل به استثنای جرائحمایتهای قانون برخوردارند. 

مشهود ممنوع است. مکالمات وارتباطات بين متهم و وکيلش محرمانه تلقی 
  باشند. شده و از هر نوع تعرض مصون مي

مدار  هاي وکالى دادگستری در چارچوب دولت حقوظايف و صالحيت   
 شود.توسط قانون خاص آنها تنظيم مي

کارشناسان رسمی دادگستری، اعضای پزشکی  :و دومصد و هفتاد سیاصل 
ابق قانونی و اعضای ثبت اسناد و امالک در انجام کار خود مستقل هستند و مط

 های الزم و حمایت برای انجام وظایف خود برخوردارند. قانون از تضمین

ن سازمان اداره زندانها و مراکز اصالح و درما :صد و هفتاد و سومسیاصل 
نیز بخشی از وزارت دادگستری است. نحوه تشکیل و وظایف این  بزهکاران

 کند.سازمان را قانون معین می

ی برابر قانون ،فرایند اصالح جامع قوه قضائی :صد و هفتاد و چهارمسیاصل 
 ،رسد. برنامه اصالح جامعشود که به تصویب مجلس شورای ملی میانجام می

بر مبنای یک گفتگوی ملی توسط شورای عالی قضایی تدوین و پس از تصویب 
 شود.هیأت وزیران، از طریق وزیر دادگستری تقدیم مجلس شورای ملی می

های نظامی و نیز دادگاهدادرسان و دادیاران  :مجصد و هفتاد و پنسیاصل 
دت مدر  ،ظامیافسران و درجه داران و سربازان ارتش و نیز افراد نیروهای انت

 توانند در احزاب سياسي عضويت داشته باشند.نمی  ،خدمت
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سازمان قضایی نیروهای مسلح بخشی از قوه  :هفتاد و ششمصد و سیاصل 
صالحیت  ،ضمن پایبندی کامل به موازین دادرسی عادالنه ،قضاییه است که

ه رسیدگی به جرائم نظامی انجام شده توسط اشخاص نظامی در حین انجام وظیف
 ست. ا یا به سبب آن را طبق قانون دارا

عدالت اداری از دیوان عالی اداری، نظام  :صد و هفتاد و هفتمسیاصل 
شود. های اداری تجدید نظر و دادگاه های اداری بدوی تشکیل میدادگاه

از سوی  ،ی به دعاوی سوء استفاده از قدرتگمرجع رسید ،دادگستری اداری
ن دارات دولتی و همچنین تمام اختالفات اداری است. قضای اداری طبق قانوا

ش یس دیوان عالی اداری هر ساله یک گزارئر .باید وظایف مشورتی انجام دهد
یس شورای ئیس مجلس شورای ملی و  رئر و یس جمهورئتهیه و در اختیار ر

  شود.دهد. این گزارش برای اطالع عموم نیز منتشر میقضایی قرار میعالی 
سازماندهی دادگستری اداری، وظایف آن، آیین دادرسی و همچنین نظام خاص 

 شود. قضات آن توسط قانون تنظیم می
ها بین نهادها و راجع به تقسیم صالحیت ،مرجع رسیدگی به اختالفات    

ز ااز یکسو دولت مرکزی و  ،و نهادهای محلی هاممحلی و یا بین مقاهای مقام
 سوی دیگر، دیوان عدالت اداری است. 

به صورت یک سازمان  معاونت حقوقی دولت صد و هفتاد و هشتمسی اصل
ها و حقوق شود و اعضای آن همه تضمینی مستقل تشکیل میکارشناس-قضایی 

نها آاسخگویی انضباطی و وظایف مربوط به سایر اعضای قوه قضاییه را دارند. پ
 باید توسط قانون تنظیم شود.این نهاد، نمایندگی قانونی دولت، در دعاوی

شوند، را برعهده دارد و برای قامه میاقضایی که توسط دولت یا برضد دولت 
اد حل اختالف خارج از دادگاه در هر مرحله از دادرسی صالحیت دارد. این نه

 مور حقوقی دولتی، پیش نویس قراردادهایر ادارات ابعالوه بر نظارت فنی 
کند. ادارات دولتی را که به موجب آن طرف متعاهد دولت باشد، بررسی می

های سازمان باید توسط قانون تعریف چگونگی این نظارت و دیگر صالحیت
 د. نشو



156 
 

ها نامهها مکلفند از اجرای تصویبقضات دادگاه :صد و هفتاد و نهمسی اصل
وه قهای دولتی که مخالف قانون هستند یا خارج از حدود اختیارات نامهو آیین

ز امجریه هستند، خودداری کنند. هر کس حق دارد ابطال این گونه مقررات را 
 نظام عدالت اداری تقاضا کند.

ه نظام عدالت مالی پیشرفتیک  ،با همکاری هر سه قوه :صد و هشتادمسی اصل
حال دیوان در همان .متشکل از دیوان محاسبات و نهادهای الزم تشکیل می شود

گذاری در مهار حساب دخل و خرج کشور است، در کار که دستیار قوه قانون
 دیوان محاسبات با درنظر گرفتن أصول قانونمندی، شفافیتخود مستقل است. 

و رسیدگی به رت بر مدیریت صحیح وجوه عمومی و کارایی، به حسابرسی و نظا
های دولتی برای اطمینان از اجرای های دولت و شرکتدرآمدها و هزینه حساب

 زد.  پرداهای دولتی، میشامل بودجه دولت و شرکت ،قانون بودجه

نظارت بر اجرای قانون مالیات دیوان همچنین  :صد و هشتاد و یکمسی اصل
 های تاریخی و فرهنگی کشور را بر عهده دارد. حساب دارایی هرسیدگی بو 

اعضای دیوان باید اقتصاددان و کارشناس در  :صد و هشتاد و دومسیاصل 
 باشند. و آگاه بر جرائم مالی موضوع تنظیم و تفریغ بودجه و حسابرسی 

و شورای عالی اعضای دیوان را دو مجلس  :صد و هشتاد و سومسیاصل 
کنند. اعضاء در حکم قاضی سال تعیین می 5تن برای مدت  3یک ، هرقضائی

 کند.یس جمهوری از میان اعضای آن نصب میئنشسته هستند. رییس دیوان را ر

سازمان عمومی دیوان، چگونگی تشکیل  :صد و هشتاد و چهارمسیاصل 
ها در استانها و حدود وظایف و اختیارات آنها دادستان کل و شعب و نمایندگی

 کند. را قانون معین می

کند. دیوان با قوه قضاییه همکاری متقابل می :صد و هشتاد و پنجمسیاصل 
وان مراجعه به قوه قضایی برای پیگرد جرائم مالی و مراجعه قوه قضایی به دی

 بررسی حساب مجرم و یا مجرمان وقتی مقامی از مقامهای دولت است. برای
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هرگاه در جریان اجرای قانون بودجه، دیوان  :صد و هشتاد و ششمسیاصل 
یس جمهوری و دو مجلس ئرا به ربرد، آنمحاسبات به تخلف از قانون بودجه پی

 کند. و نیز شهروندان ایران گزارش می

پس از اجرای بودجه، دیوان محاسبات به  :صد و هشتاد و هفتمسیاصل 
ماه، گزارش خود را،  6کند و ظرف چگونگی انجام قانون بودجه رسیدگی می

ها و پیشنهادهای خود، در باب انطباق اجرا با قانون و در باب همراه با ارزیابی
ر بهترکردن تناسب هزینه با حاصل و باالبردن میزان اثربخشی بودجه دولت د

فرستد و برای اطالع یس جمهوری و قوه مقننه میئلید محور، برای راقتصاد تو
قطعی مدیوان در صورت لزوم، گزارش های کند. جمهور مردم ایران منتشر می

 تواند در دسترس عموم قرار دهد.  کند که میویژه تهیه می

دیوان موظف است در صورت کشف جرم  :صد و هشتاد و هشتمسیاصل 
 گزارش دهد. مالی، به دادسرا 
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 چهارمفصل 

 قوه وسائل ارتباط جمعی
  

از  و امرهای واقع مستمر باید باشند ،جا که مستند اصول قانون اساسیاز آن    
ها کردن دینبکاررفتن وسائل ارتباط جمعی در از خود بیگانه ،جمله این امرها

ادی و مرامهای غیر دینی در بیان قدرت و ترویج قدرتمداری و جانشین زبان آز
ی قدرتمداران است که زبان رسم -کردن زبان قدرت و راست باوراندن دروغ  

از  ،عیدر اصول مربوط به وسائل ارتباط جم ،سانسورها هستنداعمال و    -
 :شودنمیدریغ  ،برشمردن امرهای واقع مستمر

 

وسایل ارتباط جمعی در سه بخش مختلف جایگاه :  صد و هشتاد و نهمسیاصل 
 جویند:می
جله و م. وسائل ارتباط جمعی  متعلق به جامعه مدنی. اخذ امتیاز نشر روزنامه و 1

ت زاد است. چگونگی را قانون مطبوعاآفصل نامه و سالنامه و نیز صدا و سیما 
 کند. منطبق با این قانون اساسی معین می

ها ها و اینترنت و پیامکالگها و وبسایتوبداشتن  ،موافق قانون مطبوعات    
زاد است. این وسائل حق آ  ،کار گرددابت  هر وسیله دیگری که های انبوه ومیلو ای

هار قوه دولت را دارند و در خدمت ان چکردهای متصدیها و عملنقد برنامه
ها قرار ها و اطالعها و هنرها و دادهها و دانشزاد اندیشهآبرقرارکردن جریانهای 

 گیرند.می
وسیله  مجاز هستند کهغیردولتی  هایهسسؤشرکتها و مهای جامعه مدنی و نهاد. 2

 کند. ارتباط جمعی داشته باشند. چگونگی را قانون معین می
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ن برابر این قانو ،وه چهارم دولت که کارش تصدی وسائل ارتباط جمعی است. ق3
کند که با بودجۀ دولت ن دسته از وسایل ارتباط جمعی را اداره میآشود و ایجاد می
 شوند.اداره می

در برابر مردم  اکنند. شوراعضای شورای اداره کننده  این قوه را مردم انتخاب می    
 .  ستگو امسئول و پاسخ

 
ل دولت نه تنها نباید مخل و مانع فعالیت آزاد و مستق :صد و نودمسیاصل 

ول گروه اجمعی  وسائل ارتباط جمعی بگردد، بلکه هرگاه صاحبان وسائل ارتباط
تسهیالت الزم  ،تصمیم به تشکیل انجمن و ایجاد تأسیسات مشترک بگیرند

 همچون اعتبار مالی و غیر آن را باید در اختیار بگذارد.  
 

که دو حق اطالع یافتن و اطالع دادن از بنابر این: صد و نود و یکمیساصل 
 ، قلم وبمثابه انسان و هم بمثابه شهروند است، آزادی بیان هم حقوق هر انسان، 

 ،رواز اینحق هر شهروند ایرانی است. 
  ،اما آزادی بیان و قلم قابل محدود کردن نیست .391.1
 ،ناقض کرامت و منزلت انسان ۀ. ناسزا و بهتان و هر گفته و یا نوشت391.2
و یا  هاها و مرامدینتوهین به و یا  گانهحقی از حقوق پنجقض نا ،بنابراین

شوند. از مصادیق آزادی بیان و قلم شمرده نمی ،گریبرانگیختن به خشونت
توان یک وسیله ارتباط ای از این نوع، نمیباوجود این، بخاطر گفته و یا نوشته

 خواه نوشتاری و خواه صوتی و تصویری را توقیف کرد.  ،جمعی
وینده کرامت از آن درگذرد، حق دارد از گ بیننده نخواست با. هرگاه زیان391.3

یزان ده به دادگاه شکایت کند و دادگاه، برابر قانونی که جرم و مو یا نویسن
 . کندرسیدگی میاو کند، به شکایت مجازات را معین می

 
زیر های از جمله ممیزیممیزی و سانسور، انواع : صد و نود و دومسیاصل 

 ممنوع هستند:
 ها و هنرها؛ها و اطالعها و دانشهای آزاد اندیشهجریان جلوگیری از. 1



160 
 

. سانسور از راه جعل قول و نظر و نگاه داشتن شکل و تغییر محتوای یک 2
 اندیشه؛

 . سانسور از راه محدود کردن حق اختالف نظر؛ 3
 . سانسور از راه ممنوع و یا محدود کردن انتقاد؛4
 ت بنام مصلحت دولت و غیر آن؛. سانسور عمل به حق و یا اظهار حقیق5
 .سانسور از راه پوشاندن حقیقت؛6
 . سانسور به بهانه رعایت سنت و رسم و عرف و عادت؛7
 . سانسور به بهانه مخالفت با دین و مرام؛8
ردن و بدتر از آن، کاست بقصد مشوش  سان که واقع شده. سانسور تاریخ آن9

 پاک کردن وجدان تاریخی؛
کنند تا  که شهروندان از قشرهای صاحب امتیاز برقرار می.سانسورها که 10

و غافل اطالع حقوق خویش آگاه نگردند و از اداره جامعه و کشور خویش بی
ن همگانی خبر بمانند و وجداهای اجتماعی از یکدیگر بیبندیبمانند و گروه

 تر بگردد؛نقشد و جامعه مدنی هرچه بیشوضعیف 
 نحصار گرفتن مالکیت وسائل ارتباط جمعی؛. سانسور از راه در ا11
های کور و . سانسور از راه ایجاد فکرهای جمعی جبار  )تعصب12

های جمعی و یا نگاه داشتن شهروندان در مدار بسته بد و بدتر و  عصبانیت
 برانگیختن به خشونت گروهی و یا فردی(؛

اه انندگان از ر. سانسور صاحبان اندیشه و یا اطالع و نیز شنوندگان و خو13
 ها؛دیگر انواع خودسانسوری ی ارعاب آنها و تحمیل همه

 ها؛زدنبا انگ و برچسب ،اعتبار کردن.سانسور از راه تخریب و بی14
 . سانسور از راه تحریف در گفته و یا نوشته و دست بردن درآن؛15
نده نویس. سانسور از راه ایجاد حساسیت و بسا دشمنی نسبت به گوینده و یا 16

 یک اندیشه؛
 شغل کردن؛ا بییالبیان کردن القلم و ممنوع. سانسور از راه ممنوع17
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الخطاب گردانی این و آن کردن شخصیت و فصل. سانسور از راه کیش18
الخطاب شخصیت. لذا در این جمهوری، هیچ شخصیتی و صاحب مقامی فصل

 نیست؛
 انتقاد؛ و یا مرامی با ممنوع کردن. سانسور از راه برقرارکردن استبداد دینی 19
عدهای . سانسور دین و یا مرام از راه جلوگیری از اظهار و یا حضور آن در ب20

 سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی؛ 
. سانسور از راه بکاربردن زبان قدرت، بخصوص وقتی بقصد پوشاندن 21

 رود؛ا، بکار میآنه کردن رحقیقت و یا برای ترساندن شهروندان و کارپذی
رو، مقامهای مسئول در . سانسور از راه سخن مبهم گفتن و یا نوشتن. از این22

ها باید زبان آزادی و شفاف بکار برند. )زبانی که، درآن، کلمهبرابر شهروندان می
 ای از زور نداشته باشند و شفاف باشند(؛مایهها بنو جمله

یک بتکار و ابداع و کشف و خلق در هر. سانسور از راه منع و یا انحصار ا23
 از بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛

 ها بر سر راه اطالع یافتن و اطالع رساندن؛. سانسور از راه ایجاد انواع مانع24
هنگی. . سانسور از طریق سازمان، سیاسی و یا اقتصادی و یا اجتماعی و یا فر25

های اقتصادی و نهاد ب و سانسورهایی کهرو، سانسور اعضای احزااز این
 وکنند، ممنوع هستند. اجتماعی و فرهنگی برقرار می

شماری از ها. داشتن اندیشه و بسا اندیشه. سانسور از راه مسکوت نگاه26
دهند اغلب به قصد برقرار نگاه ، مباحث نظری ترتیب میهای گروهیرسانه

 هایی که باید سانسور شوند.اندیشه درباره اندیشه و یا« سانسور سکوت»داشتن 
 ا دارد. ای و نظری حق اظهار شدن رهر اندیشه

دن و یا دوگانه کر ، . سانسور از راه جانشین کردن حقوق انسان با تکلیف27
اید و غافل کردن شهروندان از این که تکلیف جز عمل به حق نب ، حق با تکلیف

 باشد.
 ری بحث آزاد. . سانسور از راه جلوگیری از برگزا28
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های شهروندان بقصد استفاده از . سانسور از راه دزدیدن اطاالعات و داده29
نها به عملی مطلوب آنها برای فریب آنها از راه القای دروغ راست نما و واداشتن آ

 سانسورگر یا سانسورگران.
 این سانسورها و سانسورهای همانند آنها ممنوع هستند.     

 
یف از وظا ،مقرر در این قانونبحث آزاد برقرار کردن : سومصد و نود سیاصل 

 ،هنددزاد ترتیب آهای بحث ،وسائل ارتباط جمعی نیز هست. هرگاه این وسائل
ها و ها و هنرها و دادهها و دانشهای آزاد اندیشهخاطر برقرارکردن جریانباید ب
 باشد.، یو خودسانسورسانسور و  محل کردن خشونتها و بمنظور بیاطالع

به خود را  کارحاصل باید میدولت  قوه که مقامهای چهار. بنابراین393.1
وسائل ارتباط متصدیان ویند، های آنها پاسخ گشهروندان گزارش کنند و به پرسش

محل  نقد و نقد متقابل چنان ترتیب دهند که آزاد را  یهابحثموظفند  جمعی
 عمل پیدا کند.

ها اندیشه انهای جامعه مدنی و صاحبنهادو نیز های سیاسی . سازمان393.2
 ارند. های آزاد را دبطور مرتب و مداوم حق شرکت در بحث

که دانش و فن در زندگی مردم کشور کاربرد روزانه داشته باشند، . برای آن393.3
های آزاد، شهروندان را در جریان رشد علمی ها حق دارند از طریق بحثدانشگاه

ن را در کاربرد دانش و ف ،و با استفاده از وسائل ارتباط جمعی دهند و فنی قرار
 .تعلیم دهند ،زندگی همه روزه

ها و محتوی کردن بحثهای سانسور بیکه یکی از شیوه. با توجه به این393.4
ه چهارم که قوقوه وسائل ارتباط جمعی براست، یا تعیین وقت نامناسب برای آن

توی است. محای اجتناب ناپذیر ها وظیفهن بحثتصدی ای ،دولت بشمار است
هایی باشند که ها، ساعتبحث ها باید به رشد همگانی مدد رساند و زمانبحث

 .وند و موضوع نقد و ارزیابی کنندنبیشترین شهروندان بتوانند آنها را بش
 زدایی دارد و افزودنجا که جامعه مدنی بیشترین نیاز را به خشونت. از آن393.5

نیز ها و نیروهای محرکه عمده برعهده او است، همه شهروندان و بر سرمایه
 ار کنند.های آزاد برگذهای جامعه مدنی حق دارند بحثنهاد
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 ،نبنابرای ،و وظیفه داردهر شهروند ایرانی حق  : صد و نود و چهارمسیاصل 

تا که شرکت جمهور بمثابه وسیله ارتباط جمعی عمل کند.  ،مسئول است
 ن کند. بازگرداندن سانسورها را ناممک ،شهروندان در اطالع یافتن و اطالع دادن

 
 وظایفکند تصدی می قوه وسائل ارتباط جمعی: نود و پنجمو  صداصل سی

 زیر را:

ها و داده ها و هنرها وها و دانشهای آزاد اندیشه.  برقرارکردن جریان395.1
 ها . واطالع

ندن امکان برخورداری از سه حق اطالع یافتن و اطالع رسافراهم کردن . 395.2
. مهور شهروندان جبرای  چهارگانه،قوای کرد دولت بمثابه و اطالع از عمل

 ،بنابراین

سان که ها و  امرهای واقع تا مگر هر امری همانها و اطالع.  نقد داده395.3
رکت هادها تا مگر شاست به اطالع شهروندان برسد. و نیز نقد پیشن داده روی

 ،کردن تدبیرهانها در عملیآهمکاری  وشود ممکن  تدبیرها، اتخاذشهروندان در 
 وسان کند. آکار را بر قوای  چهارگانۀ دولت 

های تاریخی و علمی و اخالقی، بنابراین، وجدان همگانی . تغذیه وجدان395.4
)غنی  استه واقع شدهطور کتاریخ آنبا هدف شناسایی های راهنما، اندیشهنقد و 

یار در اختعلم و فن خالی از ظن در اختیار قرار دادن و  سازی وجدان تاریخی(
یبی که هر شهروند به ترت  ،و ترویج اخالقسازی وجدان علمی( )غنیهمگان 

ا حقوق خویش را بشناسد و رابطه خود با خویشتن و با دیگری را رابطه حق ب
ن همگانی از این سه و تسهیل تغذیه وجدا( سازی وجدان اخالقیحق کند )غنی

قد و نقد متقابل نو های سه وجدان وجدان از راه قابل فهم و عمل کردن داشته
های استقالل و آزادی های قدرت جای به بیانبیان تاکه های راهنمااندیشه

د شهروندان رشد کنن  ،در عوضشود، نقدرت بزرگ و متمرکز  و دیگر بسپارند 
 بیابند.و جامعیت 
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های آزاد میان گرایشهای دینی و مرامی حال که بحثدر همان ،باوجود این     
حق تبلیغ هیچ  ،خود ،ت قوه چهارمنگاران در خدمروزنامه ،کنندرا تصدی می

 ت.دین و مرامی را ندارند. موضوع تبلیغ این قوه اصول این قانون اساسی اس

کم و کاست. بنابراین، .  انتقال اندیشه و نظر به جمهور مردم بی395.5
وندان شهرباید خودداری از نشاندن اندیشه و نظر خود به جای اندیشه و نظری که 

 کند.را از آن آگاه 

فتن . انتشار حقیقت و مبارزه مداوم با دروغ از راه نقد آن به یمن یا395.6
 ها و رفع آنها.تناقض

زدایی تا که جامعه قواعد خشونت بکاربردنزدایی از راه ونت. خش395.7
 شهروندان جامعه ارزیاب و منتقد بگردد.

 . بنابراین،  392.  مبارزه با سانسورهای موضوع اصل 395.8

 سازی آنها. وها از راه شفاف. مبارزه با ابهام395.9

درت و های ق. آگاه کردن شهروندان از  خطر برپایی ستون پایه395.10
 در کمین استقالل و آزادی جمعی و فردی آنهاکه خطرهای داخلی و خارجی 

 . وهستند

و  ، بخصوص فسادهای مقامات و ماموران دولتی.  افشای فسادها11/395
گفتن به مردم دروغ بخصوص  خطر فسادها، به ایجاد بیشترین حساسیت نسبت

مردان و اداریان در داخل دولت یستانی و سایر فسادهاگیری و رشوهرشوهو 
 ها با کشورهای بیگانهکشور و معامله

های اجتماعی و یافتن علل و عوامل ها و نابسامانی. شناسایی آسیب395.12
 بتوانند درشهروندان تا که ندان از آنها کردن جمهور شهروپدیدآورنده آنها و آگاه

 . وها شرکت کنندزداییآسیب

نواع ترورها، بخصوص ترور شخصیت و ترور اخالقی . مبارزه با ا395.13
 )سلب اعتبار اخالقی(. و
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 . اظهار حقایق پیشاروی زمامدارن. و395.14

آورنده ها و یافتن عوامل و علل پدیدها و غیرعقالنیاسایی خرافهن. ش395.15
 آنها . و

و دم ه بروی مرناگشود یها. ایجاد فرصت برای هنر، هنرِ گشاینده افق395.16
 ابتکار و ابداع و کشف و خلق. و هبرانگیزنده آنان ب

ها و یافتن عوامل و علل پدیدآورنده ها، همه تبعیض. شناسایی تبعیض395.17
 زدایی به جامعه. و آنها و پیشنهاد روشهای تبعیض

احساسات ». افشای فکرهای جمعی جبار بخصوص تحریک 395.18
مدارها بقصد غافل سوی قدرت و غوغاساالری و جوسازی و... از« عمومی

 کردن شهروندان از حقوق خویش. و

 . و393. تصدی برقرار کردن بحث آزاد موضوع اصل 395.19

داری ، برای برخوری خالی از خشونتترین فضاها. ایجاد وسیع395.20
شد. رشهروندان از خودانگیختگی در تولید نیروهای محرکه و بکاربردن آنها در 

 و

. ترویج حقوق معنوی شهروندان، نظیر دوستی و همیاری و همکاری 395.21
 سرمایهبا هدف کاستن از تضادها و افزودن بر توحید اجتماعی و باال بردن 

 کند. وکه جامعه مدنی ایجاد می ی دیگریهاسرمایهاجتماعی و 

ی . دفاع از حقوق همه جانداران و طبیعت در سطح ایران و جهان و غن395.22
انسان از  حقوقمندیشفاف کردن وجدان همگانی بر جدایی ناپذیری و 

 . و خود حقوقاز برخورداری جانداران و طبیعت 

های قوا میان اقوام و . دفاع از حقوق همه اقوام ایرانی و نقد رابطه395.23
 ترویج همبستگی از راه برخورداری از حقوق انسان و حقوق شهروندی . و 

به  ورمندبا شهروندانزیستی های ایرانیت، از جمله، هم. ترویج ویژگی395.24
 ها. وها و مرامها و مذهبدین
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از  میزان عدالت اجتماعی زادی و برآپایه استقالل و  . ترویج رشد بر395.25
زه راه ایجاد وجدان به اهمیت عمل به اصول قانون اساسی در باب رشد و مبار

 با فقرها. و   

روزنامه نگاران و وسائل ارتباط جمعی در صورت  . دفاع از حقوق395.26
 تجاوز به این حقوق. و 

 . اشاعه فرهنگ استقالل و آزادی.395.27

 . ترویج زبان آزادی395.28
 

، ایجاب 593های موضوع اصل تصدی فعالیت: صد و نود و ششمسیاصل 
کنند میرا تصدی یعنی وسائل ارتباط جمعی همگانی  قوه چهارمکند کسانی که می

از امنیت شغلی برخوردار باشند و  هم ،بطور خاص و روزنامه نگاران بطور عام
   ،ممیزی نکنند و هم هرگونه ممیزی و سانسور را خنثی کنند. بنابراین هم

ها و پیشنهادها و نظرها و ها و اطالعدر مقام انتشار داده یطرف. بی396.1
نگار حق ندارد به عذر .  روزنامههای آزادها و تصدی بحثها و دانشاندیشه

ئه کند. ، آن را مقلوب و تخط«استاین ،برداشت من از اندیشه، نظر، پیشنهاد»
 و 

 و است.قت و انتشار آننگار یافتن حقی. شغل روزنامه396.2
 مصون از تعرضروزنامه نگاران . بموجب این قانون، استقالل و آزادی 396.3

 د.ندارد منبع و یا منابع اطالع خویش را محفوظ بنحق دار نهاآاست. بنابراین، 
د را . روزنامه نگاران حق افشای منبع یا منابع که نخواهند شناخته شون396.4

 ن را ندارند.حق انتشار آ ،ندارند و هرگاه منبع یا منابع خواستند اطالع منتشر نشود
ر یا به کشو .  هرگاه عدم انتشار اطالع مانع از جلوگیری از وقوع خیانت396.5

ه روزنامه نگار موظف است قاضی را از اطالع آگا ،جنایت و یا فسادی بگردد
 کند. 

. در صورت وقوع خیانت به کشور و یا جنایت و یا اختالس از اموال 396.6
نباشد و اطالع و مدرک  بشرط آنکه منبع دیگری برای تحصیل اطالع  ،عمومی
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به نتیجه رساندن تحقیق قضائی و فساد باشد  یامربوط به خیانت یا جنایت 
قانون حمایت  هویت منبع را بپرسد.تواند از روزنامه نگار  قاضی می ،ایجاب کند

باید بر اساس محفوظ ماندن هویت منبع و تعیین دقیق موارد  ،از منبع اطالع
 تدوین شود.  ،موضوع این اصل

 ونیستند ها راضی به انتشار آن شهروندان وقتی شخصی  انتشار زندگی .396.7
 ممنوع است. انتشار آن  با کرامت انسان ناسازگار است،

 
های دولت از صفت اصل بر برخورداری فعالیت: صد و نود و هفتمسیاصل 

 اسراربشمار نیستند. دولت  حقوق از« مصالح دولت»شفاف است. بنابراین، 
 :منحصر هستند به موارد زیر دولت 

های تهیه شده برای دفاع از کشور مربوط به تسلیحات و نقشه. آنچه 397.1
 .شوندسری اعالم ها . هرگاه این تسلیحات و نقشهشودمی

 شوند. و. در صورت حمله به کشور، عملیات نظامی که سری اعالم می397.2

های نظامی بیگانه یا بیگانگان که برای حمله . اطالعات حاصل از نقشه397.3
ت و باید ان تهیه شده باشند. اطالع از قصد تجاوز به ایران سری نیسنظامی به ایر

 جمهور شهروندان از آن آگاه شوند. و

. اسرار شخصی اشخاص که راضی به انتشار آن نیستند و انتشار آنها  با 397.4
 کرامت انسان ناسازگار است.

      
ه و مقننقوای یس جمهوری و نیز رؤسای ئر: نود و هشتم صد واصل سی

آنها  د با شهروندان ایران سخن بگویند، در زمانی کهنقضایی، هرگاه ضرور ببین
آنها قرار  را در اختیارارتباط جمعی چهارم، وسائل قوه کنند، خود تعیین می

 دهد. ومی

 شوند. . مذاکرات دو مجلس بطور مستقیم پخش می398.1
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شهروندان ایران گزارش . وزیران حق و وظیفه دارند کارهای خود را به 398.2
 کند. چهارم زمان گزارش را با موافقت هریک از آنها تعیین میقوه  کنند.

بار ماهانه و هر سال یک کردعمل بار گزارشچهارم نیز هر ماه یکقوه  . 398.3
 دهد. ساالنه خود را انتشار می کردعمل گزارش

 
اب چهارم  است ایجقوه  انجام وظایفی که برعهده:   صد و نود و نهمسیاصل 

 :کند کهمی

 دیگر باشد. وقوه  در حوزه مسئولیت خویش مستقل از سه قوه  . این 399.1

  باشد. وقوه  . وسائل ارتباط جمعی در مالکیت دولت، تحت اداره این 399.2

که عضو قوه چهارم دولت نگاران ای روزنامه. رسیدگی به تخلفات حرفه399.3
 باشد. و  قوه  اینخود نیستند، با و جنایت از نوع جنحه و جرم 

است، در وه قاین  از وظایفهای آزاد . بنابر این که ترتیب دادن بحث399.4
های آزاد میان نامزدها که با هریک از انتخابات، تصدی آن بخش از بحث

قوه  گیرند، با این استفاده از وسائل ارتباط جمعی در مالکیت دولت انجام می
  باشد. و

مهور حق دارند جسه قوه مجریه و مقننه و قضاییه دولت . بنابراین که هر 399.5
های خود آگاه سازند، تصدی بدون تبعیض برخورداری شهروندان را از فعالیت

 چهارم است.قوه آنها از این وسائل با 

تشار آنها دیگر و ان ه قوهکردهای سحق کسب اطالع از عملقوه  . این 399.7
 ری است،  را دارد.  ، جز آنچه س

قوه  است.  اما  تصویب بودجه با نبا خود آاین قوه . تصدی بودجه 399.7
 مقننه است.

 
سال، به ترتیب زیر انتخاب  5برای مدت قوه اعضای این : چهارصدماصل 

 شوند:یم
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یک  ،ایرانشهروندان هر پنج میلیون از  ،برای عضویت در این مجلس. 400.1
 ،یون و بیشتر جمعیت دارندمیل 5استانهایی که  ،کنند. بنابراینمینماینده انتخاب 

 میلیون 5یک نماینده و استانهای کم جمعیت همجوار که مجموع جمعیت آنها 
کنند. استانهای همجوار که مجموع نیز یک نماینده انتخاب می ،شودیا بیشتر می

انتخاب آنها نند. کهم یک نماینده انتخاب می ،شودمیلیون نمی 5جمعیت آنها 
 بر انتخابات باشد. حاکمباید با رعایت اصول همگانی 

تشخیص  .اشندا داشته بر 396مندرج در اصل باید شرائط . نامزدها می400.2
نگاران و سپس با صالحیت آنها نخست با شورای )سندیکا( روزنامه

 عالی قضایی است. شورای

کنند کار میغیر دولتی رتباط جمعی که در وسائل انگاران کشور . روزنامه400.3
  کنند.روزنامه نگار را برای عضویت در این مجلس انتخاب می 5نیز 

یس شورای عالی قضایی، رئیس جمهوری و رؤسای دو مجلس وئ. ر400.4
این رابط آورند. برگزیده آنها هریک، یک تن را به عضویت این مجلس در می

 شود. ها نیز میبا هریک از آنقوه 
 

دهد، شکیل میچهارم را تقوه  های مجلسی که جلسه:  چهارصدم و یکماصل 
  علنی است.

 
آیین نامه داخلی این مجلس را خود این مجلس تدوین : چهارصد و دوماصل 

 کند.  و تصویب می
 

سرپای خود  وسائل ارتباط جمعی غیر دولتیبرای آنکه : چهارصد و سوماصل 
مجموع درآمدهای دولت، از بایستند و در خدمت شهروندان بمانند، یک درصد 

اختصاص  قابل استفاده عموم وسائل ارتباط جمعی به ایجاد تأسیسات الزم
 یبا شورا، یابد. اداره تأسیسات قابل استفادهِ همه وسائل ارتباط جمعیمی



170 
 

اره این تأسیسات، نظارت چهارم بر ادقوه )سندیکا( روزنامه نگاران است. 
 و کند.می
 

نگاران جرائم مسئوالن وسائل ارتباط جمعی و روزنامه :و چهارمچهارصد اصل 
کند، در دادگاه با حضور هیأت که قانون عادی بروفق قانون اساسی تعریفشان می

مدافع  اعضای هیأت منصفه از نهادهای گیرند.منصفه، مورد قضاوت قرار می
 گانه متعلق به جامعه مدنی و شورای روزنامه نگاران خواهند بود. حقوق پنج
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 پنجمفصل 

 نهادهای مستقل قانون اساسی
  

 به منظور حفاظت از مردمساالری در کشور، نهاد مستقل :چهارصد و پنجماصل 
ین ا .دولتی باید کارش را تسهیل کنندسسات ؤشود و همه مقانون اساسی تشکیل می

ین اشد. اعضای ید باشخصیت حقوقی و استقالل مالی و اداری برخوردار با از نهاد
ه بموظف  نهادشوند. ی اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی تعیین میأنهاد با ر

عملکرد قوا و رشد فرهنگ  گزارش ساالنه به مجلس شورای ملی در باره
  کشور است. ساالری درمردم
بودن  برابرا فرض را بچگونگی تشکیل این نهاد، تعداد اعضا و شیوه انتخاب آن    

 کند. قانون معین می ،شمار زنان و مردان عضو
 

 گانه موضوع کار هریک از قوا هستندکه حقوق پنجبنابر این :چهارصد و ششماصل 
 ،ض برابری اعضای زن و مردبا فر ،و نابرابری زدایی تبعیض نهاد ،نهاآو افزون بر 

ل شام ،را این نهاد گزارشهای خود شود.به انتخاب سران سه قوه تشکیل می
انتشار و  را هاکند و قوه وسائل ارتباط جمعی آنپیشنهادها به قوای سه گانه ارائه می

  کند.موضوع بحث آزاد می
 

 (9نه ) سهمتشکل از ، کشور نهاد مستقل انتخابات :چهارصد و هفتماصل 
یک تن از سوی رئیس جمهوری و یک تن از سوی مجلس شورای ملی  ،منتخب

کانون وکالی و یک تن به انتخاب قضات دیوان کشور  و یک تن به انتخاب 
از  نهادهایی که در جامعه مدنی به کار دفاعتن به انتخاب  5و کشور دادگستری 
 است.  رابری اعضای زن و مردبشود. اصل بر تشکیل می ،گانه مشغولندحقوق پنج
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 دهد. را این نهاد تشکیل می بر انتخاباتهای نظارت . انجمن407.1
 مرجع تشخیص نداشتن سوء پیشینه نامزدها قوه قضائی است. . 407.2
ها نخست نهاد مستقل انتخابات و سپس دیوان . مرجع رسیدگی به شکایت407.3

توانند می ،هرگاه شاکی یا شاکیان بر شکایت خود باقی ماندندقانون اساسی است. 
 کند.به شکایت رسیدگی  ،خارج از نوبت ،بایدبه دادگاه شکایت کنند و دادگاه 

ن پس از تصویب دیوا ،. نتایج نهایی انتخابات را نهاد مستقل انتخابات407.4
 کند.اعالم می ،قانون اساسی

ن اصل و منطبق با ای ،رسدقانون انتخابات که به تصویب مجلس شورای ملی می    
 باید باشد. ،دیگر اصول قانون اساسی

        
راقبت مأمور مبادانی طبیعت آانسان و پایدار  رشدنهاد ملی  :چهارصد و هشتماصل 

شکیل ت های آیندهو حمایت از حقوق نسلاز اجرای اصول قانون اساسی در باره رشد 
و  اقتصادی، اجتماعی رشدها و لوایح قانونی مربوط به شود. پیش نویس طرحمی

در  محیط زیست باید به این نهاد اطالع داده شود و نهاد الزم است نظر خود را
 اره رشددر بارائه دهد. این نهاد باید متشکل از اعضای دارای دانش روز  امورد آنه

 شوند. رای یک دوره شش ساله تعیین میب ءو حفظ محیط زیست باشد. اعضا
 

ج خوب و مبارزه با فساد به منظور تروی مدیریتنهاد ملی  :چهارصد ونهم اصل
و تقویت سیاست های علمی در اداره کشورخوب و توسعه شیوه مدیریتفرهنگ 

های مبارزه با فساد اداری و مالی در بخش عمومی و خصوصی و تحکیم اصول 
شود. نهاد باید تحقیقات پاسخگویی در کشور تشکیل میشفافیت، صداقت و 

د. مستمر برای تحقق این اهداف انجام دهد و وضعیت را مرتب به مردم اطالع ده
ود خها و لوایح مربوط به حوزه صالحیت مقامات نهاد همچنین باید در مورد طرح

ی براه کطرف و صالح به مشورت فراخوانده شوند.این نهاد از اعضای مستقل، بی
ر دو ه ءولی یک سوم از اعضا. شودمیتشکیل  ،شوندانتخاب میساله  6یک دوره 

 کند.چند و چون تشکیالت آن را قانون معین می .گردندسال جایگزین می
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و  جمهوریملی و پاسداری از  امنیتبه منظور تأمین  :چهارصد و دهم اصل
به ریاست رییس  «شورای عالی امنیت ملی» دولت حقمدارتمامیت ارضی و 

 د: گردبا وظایف زیر تشکیل میی جمهور
های سیاسی، هماهنگ نمودن فعالیت، منیتی کشورا -تعیین سیاستهای دفاعی     

، امنیتی –اطالعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی 
 ویدهای داخلی گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدبهره

 ، خارجی
ای هیس مجلس عالی رسانهئ، رسای قوای سه گانهؤر اعضای شورا عبارتند از:    

و د، مسوول امور برنامه و بودجه، یس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلحئرجمعی، 
حسب ، وزرای امور خارجه، کشور، اطالعاتهر دو مجلس، نماینده به انتخاب 

 و یا نیروهای انتظامیو عالیترین مقام ارتش  ؟مورد وزیر مربوط
ای شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شور    

 دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی باتشکیل می دفاع و شورای امنیت کشور
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را . یکی از اعضای شورای عالی است

رسد. مصوبات کند و تشکیالت آنها به تصویب شورای عالی میمعین می قانونی
 سییس جمهور در چارچوب اصول قانون اسائرشورای عالی امنیت ملی پس از تأیید 

 هستند. قابل اجرا
 
 
 
 
 
 



174 
 

 

 ششمفصل 

 اصول راهنمای سیاست خارجی
 

اصل راهنمای سیاست خارجی ایران، موازنه عدمی :  چهارصد و یازدهماصل 
 است. لذا، رابطه با کشورهای خارجه بر وفق حقوق ملی مردم ایران و حقوق

وق مردم ایران بعنوان عضو جامعه جهانی و حقملی مردم هر کشور و نیز حقوق 
 شود.آهنگ جهانیان در صلح و امنیت، برقرار میو رشد همطبیعت 

نگردد « تعادل وحشت»که کشور گرفتار برای این: همچهارصد و دوازداصل 
ی ندهد، تعمیم دموکراس و یا از موضع ضعف، خود را در موقعیت وابسته قرار

 خودداری از های استبدادی ودر سطح جهان از راه ترک حمایت از رژیم
 برقرارکردن رابطه نزدیک با آنها، راهنمای سیاست خارجی ایران است.

سازد، مداخله کند و نمیکه زور ویران می بنابر این: زدهمچهارصد و سیاصل 
نظامی بنام حقوق بشر، ممنوع است. در عوض، کوشش برای ایجاد یک دستگاه 
قضایی کارآمد در سطح جهان که اصول راهنمای قضاوت مندرج در این قانون 

 برای تعقیب قضایی متجاوزان به حقوق انسان و حقوق اساسی را رعایت کند،
  شود.، مقرر میملی کشورها و حقوق طبیعت

روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایران با :  چهارصد و چهاردهماصل 
و حقوق ملی هر کشورهای دیگر و دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی 

در همه  ،و جامعه جهانیکشور و حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بعنوان عض
 ها شفاف باشند. کند که تمامی این روابط و فعالیتجای جهان ، ایجاب می
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تواند تبعیض آمیز باشد :  سیاست خارجی ایران نمیچهارصد و پانزدهماصل 
ها که همواره کشورهای ضعیف قربانیان ، در زدودن تبعیضمستمرو باید بطور 

 کند. آنهایند، در سطح جهان، مجاهدت 
 

 سیاست خارجی ایران بنابر این که برپایه حقوق : چهارصد و شانزدهماصل 
کوشش برای  حقوق است،خورداری از شوند و هدف از اتخاذش براتخاذ می

نها آبرپایه حقوق و برای تحقق گر جهان نیز که سیاست خارجی کشورهای دیاین
 ، باید از صفت دوام و شمول برخوردار باشد. بگردد

ده بنابراین که دولت همواره باید ملی بمعنای برگزی: چهارصد و هفدهماصل 
ملت و مجری این قانون اساسی باشد، راهنمای سیاست خارجی، همیشه باید 

 رابطه مستقیم با واقعیت باشد. لذا،
 . مخالفت بدون اما و اگر با جنگ بنام دین و مرام. و417.1
گیر در نقد نگ ابتدایی و کوشش پی. مخالفت با جنگ پیشگیرانه و ج417.2

های سیاسی و اقتصادی گونه جنگها و خشونتهای تجویز کننده اینایدئولوژی
 و اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان. 

گر رابطه قوا و سودجویی هستند، درکار . هربار که ذهنیاتی که توجیه417.3
نیات را زدود: زدودن اید آن ذهسان که هست، ببیایند، از راه تبلیغ واقعیت آن

های جمعی و توجیه و فکرهای جمعی جبار )که از راه برانگیختن عصبانیت
ا موجه سازی خشونت و تحمیل نوع زندگی سازگار با سلطه سازندگان این فکره

اندازند و  یا روابط و  ایجاد ترس و وحشت( که صلح جهانی را به خطر می
ست ر مداوم دستگاه اداره کننده سیاکنند، کایر سلطه را توجیه میز –مسلط 

 خارجی باید باشد. 
 

کند دفاع از حقوق دفاع از دموکراسی ایجاب می: چهارصد و هجدهماصل 
های قومی و مذهبی را در همه جای جهان. لذا از اتخاذ سیاستی  پرهیز اقلیت

 ها تجاوز کند.باید کرد که به دولتی امکان بدهد به حقوق اقلیت
 



176 
 

ها که صلح حق هر انسان و حق تمامی ملتبنابر این: و نوزدهم چهارصداصل 
است و کوشش برای دائمی کردن صلح در جهان، باید مداوم باشد، سیاست 

شناسد. خارجی ایران پدید آوردن یک مدیریت جهانی مردم ساالر را هدف می
نیروهای ها بر لذا برای رهاندن جهانیان از جهانی کردن بمعنای سلطه ماوراء ملی

 .کندگیر میمحرکه و تولید و مصرف در جهان، کوشش پی
 

« لیممصالح »بنابراین که ایرانیان حقوق ملی دارند و :  چهاصد و بیستماصل 
نباید جانشین  –کند سنجد و جانشین حقوق میه قدرت میک-« ملی منافع»و 

 سنجدمیی ، دولت نه تنها سیاست خارجی را بر وفق حقوق ملاین حقوق بگردند
رج مند حقوق ملی های دیگر نیز،کند، بلکه مبنای روابطش با دولتو اجرا می

  .در این قانون اساسی است
 

بنابر ضرورت دفاع از صلح جهانی، : چهارصد و بیست و یکماصل 
 جهان نیز موضوع کار مداوم دولت است.  زدایی در سطحخشونت

 
یست سالم زهمه زیندگان بر محیط این که بنابر: چهارصد و بیست و دوماصل 

 حق دارند، برانگیختن جهانیان به خودداری از آلودن محیط زیست و همکاری
های سیاست خارجی ایران در پاالیش محیط زیست، موضوعی مهم از موضوع

 است.
 

بنابر این که جهانیان تعادل وحشت و جنگ : چهارصد و بیست و سوماصل 
اند، خلع سالح اتمی یار سنگین بابت آن پرداختهسرد را تجربه کرده و بهای بس

ر سطح کاستن از تسلیحات متعارف دها و انواع مینو اسلحه کشتار جمعی و 
 جهان، هدف سیاست خارجی ایران است.
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آهنگ بگردد، ها همکه رشد جامعهبرای آن: چهارصد و بیست و چهارماصل 
شوند،  از قید انحصار، هدف رهاکردن دانش و فنی که دستیار انسان در رشد می

 سیاست خارجی ایران است.
 

گری فرآورده سه ضربه، ضربه که سلطهبنابراین: چهارصد و بیست و پنجماصل 
 جنگ یا کودتا و ضربه اقتصادی )تحریم و تخریب و یا تحمیل شیوه تولید و
مصرف، بخصوص حاکم کردن مالکیت خصوصی قدرتمدار بر مالکیت 

ها که خنثی کردن این ضربهو نظر به این استشخصی( و ضربه ترور و وحشت 
زیر سلطه بمثابه ناگزیر کننده  –اندن روابط مسلط در سطح جهان، نیازمند شناس

های مختلف و ها به زبانگر است، انتشار تحقیقهای مرگبار و ویراناین  ضربه
ها از وظایف وزارت متصدی روابط با های آزاد در این بارهترتیب دادن بحث

 دنیای خارج است. 
 

های دن جریانکوشش مداوم برای برقرارکر: چهارصد و بیست و ششماصل 
ها، در ها و اطالعداده زادآ و جریانو فنون هنرها  ها وها و اندیشهآزاد دانش

و، نیز  سطح جهان از وظایف وزارت متصدی روابط با کشورهای دیگر جهان 
 است.قوه چهارم 

 
ها کوشش برای برقرارکردن گفتگوی فرهنگ: چهارصد و بیست و هفتماصل 

های مدنی و سیاسی گفتگوها، بیشتر در سطح جامعهبخشیدن به این  تمداومو 
 ها از وظایف وزارت متصدی روابط با کشورهای دیگر و کمتر در سطح دولت

 است. وو نیز قوه چهارم 
 

، یعنی دقیق «المللیحقوق بین»دقیق کردن : چهارصد و بیست و هشتماصل 
عضو جامعه کردن تعریف حق و تبیین حقوق ملی و حقوقی که هر ملت بعنوان 

از وظایف وزارت متصدی « المللیحقوق بین»جهانی دارد و  سلطه زدایی از 
 است. روابط با کشورهای جهان
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برداری منابع هر کشور از حقوق تصدی بهره: چهارصد و بیست و نهماصل 

که بکاربردن منابع ملی مردم آن کشور است. باوجود این، کوشش برای این
قوق نسلهای آینده و حبر وفق رابطه حق با حق و رعایت پذیر و آالینده پایان

های المللی است، ممکن کردن تعاونی خالی از ویژگیطبیعت، نیازمند تعاون بین
وزارت متصدی روابط با کشورهای جهان  عهده زیرسلطه بر –روابط مسلط 

 است.
 

که کشوری به کشور دیگر تحمیل  نیست رشد مرامی: ما چهارصد و سیاصل 
نمای استقالل و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی اصل راه  پایهرشد بر  .کند

سیاست خارجی ایران است. لذا مخالفت با تصدی رشد کشوری توسط کشور 
 دیگر از راه تحمیل  شیوه رشد خود، وظیفه دولت است.

 
لح المللی در حفظ مداوم صبنابراین که تعاون بین: چهارصد و سی و یکماصل 

های یو امنیت در جهان بر پایه استقالل و آزادی هر شهروند و هر ملت و همکار
رجی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بر پایه استقالل و آزادی، راهنمای سیاست خا

 :شودمقرر میایران است، 
ط ای و جهانی برای پایان بخشیدن به رواب. همکاری در مقیاس منطقه431.1

نت )ترور و مبارزه با تمامی اشکال خشو بر اساس زور و خشونت و المللی بین
 ،جنگ (
 . بنابراین،  195. همکاری در رشد اقتصادی بر وفق اصل 431.2
جهانی زدایی و آماده کردن شرائط برای مدیریت . همکاری در سلطه431.3

ت تمامی کشورهای جهان، هدف با شرک ،مایه سلطه طلبی امور جهانخالی از بن
 سیاست خارجی ایران است.
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هیچ کشوری حق ندارد حق حاکمیت کشور دیگر : چهارصد و سی و دوماصل 
دهد که ملت و دولت جمهوری ایران به هیچ کشوری اجازه نمی را محدود کند. 

 حق حاکمیت کشور ایران را محدود نماید.
 

بنابراین که دولت حق ندارد انجام وظایف خود : چهارصد و سی و سوماصل 
کار  را به غیرخود بسپارد و به مجرایی تبدیل شود برای انتقال بخشی از حاصل

هایی که بر محور بندیشود، به گروهشهروندان و طبیعت که بعنوان مالیات اخذ می
اند، در رابطه با کشورهای خارجی اصل خودداری از صدور سود پدید آمده

شود با نیروی وهای محرکه و در صورت ضرورت، برابری مازادی که صادر مینیر
لت هم در سیاست ، راهنمای دوشودوارد میاقتصاد کشور  بنابر نیاز ای کهمحرکه

 داخلی و هم در سیاست خارجی است.
 

ان تبدیل سازمان ملل متحد از  وسیله تقسیم جه: چهارصد و سی و چهارماصل 
ی ل و فصل امور به دلخواه قدرتمندترها به سازمانی برابه مناطق نفوذ و ح

دان مدیریت مردم ساالر جهان به ترتیبی که صلح جهانی پایدار بگردد و شهرون
ی کشورهای جهان، بر پایه استقالل و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی رشد

 یاب سیاست خارجی ایران بگردد.هتجآهنگ بیابند، هدفی است که باید هم
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 مهفتفصل 

رشد در چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و 
 فرهنگی

 
 

ن بکارانداختبه یمن  رشد انسان ،مقصود از رشد : چهارصد و سی و پنجماصل 
ن در عی ،و فضلها ،از جمله استعدادهای دانشجویی و خلق ،مجموعه استعدادها

ت و عمران طبیعت، بر پایه استقالل و آزادی و بر میزان عدال عمل به حقوق
. این رشد شودمیاین قانون اساسی مقرر اصول اجتماعی به ترتیبی است که در 

اجتماعی و  ودر هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی انسان گیرد، رشد در بر می
یست فرهنگی و عمران طبیعت در سراسر کشور و شرکت در سالم سازی محیط ز

 تمامی کشورهای جهان را:مردمان آهنگ در مقیاس جهان و رشد هم
 

 الف. در بعد اقتصادی: 
 

ا ت 195و اصول افزون بر اصول راجع به حقوق اقتصادی شهروندان ایران      
در  ،کنند وعریف میرا تو اجتماعی های اقتصادی و طبیعی که سرمایه197

و  ،شهروندانیکایک ر با هدف رشد تکمیل آنها، در بعد اقتصادی، اصول زی
 شوندمقرر می ،جامعه در مجموع خود

 
نیروی ه و  هم نیروهای محرک هم ،شهروندان: چهارصد و سی و ششماصل 

کنند و یا که تولید می اینیروهای محرکهنها و هم آهم خود  هستند. محرکه ساز
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کننده رابطه که حقوق تنظیم اجتماعی  نظامگذارد، در طبیعت دراختیار می
ها که حقوق تنظیم کننده رابطه باز نظامو در اقتصاد تولیدمحور با  شوندمی
افتند. مراقبت در تخریب نشدن نیروهای محرکه حق در رشد بکار می ،شوندمی

 و وظیفه جمهور شهروندان و دولت است. 
 

که بر وفق میزان عدالت، در اقتصاد بنابر این: چهارصد و سی و هفتماصل 
تولید محور در خدمت انسان، مالکیت خصوصی همواره باید تابع مالکیت 

 شخصی باشد،
شوند، رابطه کار با سرمایه و . قوانین موضوعه که ترجمان این اصل می437.1

ستخدام کار اد که این نیروها در نکندیگر نیروهای محرکه را به ترتیبی برقرار می
 بمانند. و
های خویش است. بنابراین، قوانین موضوعه ه. طبیعت نیز مالک داشت437.2

را شود یآنچه از طبیعت ستانده مباید جبران شوند، که ترجمان این اصل می
 یندهآهای تر نیز بگردد تا که نسلطبیعت غنی است کهتضمین کنند. اصل بر این

 د.نتر بزیتر و غنیدر طبیعتی سالم
 

 وبرداشت از تولید ملی باشد  بودجه دولت باید: چهارصد و سی و هشتماصل 
 ،. بنابراینمتوقف بگردد ،در اولین فرصت ،فروش منابع ثروت کشور

. وظیفه دن. منابع پایان پذیر کشور نباید جانشین منابع پایان ناپذیر بگرد438.1
منابع  را بر جانشین کردن منابع پایان پذیر با بنادولت و جمهور مردم است که 

 .پایان ناپذیر بگذارند
 ،نبودن نظام اجتماعی . صدور و یا تخریب نیروهای محرکه گویای باز438.2

یعنی برخوردار نبودن شهروندان از حقوق و در اختیار همگان قرارنداشتن 
رو، اقتصادی است. از این نظامنیز باز نبودن  وها بر وفق میزان عدالت امکان

ایجاب و با  آن یکدیگر را مند بگردد به ترتیبی که عناصرنظامباید اقتصاد می
شوند، یم نظامکه وارد این  ،یکدیگر داد و ستد داشته باشند تا که نیروهای محرکه

 . در رشد بکار افتند
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خور کردن و اتخاذ سیاست اقتصادی که پیش: چهارصد و سی و نهماصل 

 آینده را گرفتار جبر خویش هایآینده اقتصاد را از پیش متعین کند و نسل
 بگرداند، ممنوع است. بنابراین،

 . بودجه دولت همواره باید مازاد داشته باشد. و 439.1
که بطور . تولید اقتصاد ملی نیز همواره باید بیشتر از مصرف باشد چنان439.2

 روزافزون، استقالل و آزادی شهروندان، بلحاظ اقتصادی، بیشتر بگردد. و
بردی در اقتصاد دارد، حجم که دستگاه اداری کشور نقش راهبنابر این. 439.3

 و آبادانی طبیعت را رشد شهرونداناین دستگاه و سطح دانش و میزان کارآیی آن
اقتصاد را از هایش هزینهد. بنابراین، نباید حجمی پیداکند که نکنتعیین می

 کنند. یدولتی ایجاد م هایسرمایه محروم و گرفتار قدرت خریدی کند که هزینه
 

تا زمانی که نفت و گاز و دیگر منابع کشور صادر : چهارصد و چهلماصل 
گردند، درآمد حاصل از آنها باید به حساب شوند و یا در کشور مصرف میمی

و آبادانی  سرمایه سپرده بگردد و جز در تولید کاالهای کشاورزی و صنعتی
 .گذاری نشود، سرمایهطبیعت

 
دولت حق ندارد کسر بودجه پیدا کند و کسری :  ارصد و چهل و یکمچهاصل 

 را با افزودن بر حجم پول جبران کند. لذا،
کند معین می در خدمت شهروندان . حجم پول درگردش را رشد اقتصاد441.1
 و بس. 
 . المقدور باید ثابت باشد. ارزش پول حتی441.2
زدایی مربوط ت و کشاورزی و بیابانها در صنعگذاری. در آنچه به سرمایه441.3

 یل کند.  شود، نرخ بهره باید به صفر ممی
ن توانا به جذب آ ،قدرت خریدی را که اقتصاد ،و نظام بانکیدولت  . 441.4

 ند. ن، نباید ایجاد کنباشد
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نکی ساختار بودجه و ساختار اعتبارها که نظام با: چهارصد و چهل و دوماصل 
کند عین میساختار واردات و صادرات را اقتصاد تولید محور مکند و ایجاد می

  نه به عکس.
 

ها باید به تمامی شهروندان آزادی جریان اطالع: چهارصد و چهل و سوماصل 
های امکان بدهد از فعالیتهای دولت در قلمرو اقتصاد و نیز از فعالیت

ها در جی و اطالعرهای بازرگانی داخلی و خاالی و سیاستهای پولی و ممؤسسه
یابی فعالیتهای آنها آگاه بگردند. به ترتیبی که باره نیروهای محرکه و سمت

موقعیت ویژه ایجاد  یهایسان و گروهها، برای کس و یا کدسترسی به اطالع
 نکند. لذا،

بطه . تمامی فعالیتهای اقتصادی از تولید و توزیع درآمد و مصرف و را 443.1
کی و ادهای دیگر و، در درجه اول، بودجه و اعتبارات بانبا اقتص کشور اقتصاد

شوند و یا در کشور تولید ها و خدماتی که به کشور وارد میقیمتهای فرآورده
در اختیار شهروندان قرارداده  هاهای آنو حساب باشندگردند، باید شفاف می

 شوند. 
 

ی است، بنابر میزانی که عدالت اجتماع:  چهارصد و چهل و چهارماصل 
زدایی باشد.  لذا، گذاریهای اجتماعی، باید نابرابری ضابطه سیاست

 باید زدوده شوند:های زیر و هر نوع نابرابری دیگر مینابرابری
 . نابرابری میان منابع موجود در طبیعت و نیاز فزاینده به این مواد؛1
 . نابرابری میان نیاز به میحط زیست سالم و محیط زیست آلوده؛2
رای تجدید . نابرابری میان نیاز انسان به غذا و آب و نیاز طبیعت به آب و غذا ب3

پدید  توان که سه مسئله کمبود آب و گرسنگی زمین و انسان و پیشرفت بیابان را
 وص با این مسئله و خطر روبرو است؛است. ایران بخصآورده

زهایی که ان. یعنی نیا. نابرابری میان نیاز سرمایه به سود و نیازهای واقعی انس4
 آیند؛تن آدمی دارد و نیازهایی که در جریان رشد او پدید می

 کند؛. نابرابری میان درآمد سرمایه و درآمد انسانی که آن را تولید می5
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ها و در هرجامعه میان اقلیت دارای علم و . نابرابری علمی و فنی میان جامعه6
از  کننده علم و فن و اقلیت برخوردارفن و اکثریت بزرگ و میان گروه تولید 

 طلبد.حل عاجل میعلم و فن که راه
هایی شوند و مسئلهها که فراوان تولید و برهم انباشته می. نابرابری میان مسئله7

 جویند؛می« حلراه»که 
ای که افتد و سرمایهای که در تولید بکار می. نابرابری روز افزون میان سرمایه8

 افتد؛ بکار می« های مشتقفرآورده»در معامالت 
گر )اسلحه و مواد های ویرانی که در تولید فرآوردها . نابرابری میان سرمایه9

ویرانگر دیگر( بکار « خدمات»ها و مخدر و مشروبات الکلی و فراوان فرآورده
 افتد؛های سالم بکار میی که در تولید فرآوردها افتد و سرمایهمی
وزافزون میان عرضه کار و تقاضای کار. این نابرابری در . نابرابری ر10

گاز  کشورهای زیر سلطه بیشتر است زیرا در این کشورها، همراه با صدور نفت و
های کار استعدادها، زمینهسرمایه و و دیگر مواد موجود در طبیعت و نیز صدور 

 شوند؛نیز به اقتصاد مسلط صادر می
 ؛و درآمد و مصرف« رشد»کشور بلحاظ  . نابرابری میان نقاط مختلف11
رکه . نابرابری میان کشور ایران و دیگر کشورها، بلحاظ توزیع نیروهای مح12

 ؛بر اقتصاد جهاننهاآبنابر ایجابات سلطه ملیها ماوراء توسط
که مرتب بیشتر ، شود. نابرابری میان زمانی که صرف فعالیتهای ویرانگر می13
 گردد ؛فعالیتهای سازنده می با زمانی که صرف گردد،می
 99 » ها و نابرابری در هر جامعه که در سطح جهان. نابرابری میان جامعه14

 است. ورا بوجود آورده «هاها و یک درصدیدرصدی
خویش و نقش حیات . نابرابری میان برخورداری شهروندان از حقوق ذاتی 15

ا رفقر  پویاییهمزادش  وقهر  پویاییکه  هاقدرت )= زور( در تنظیم رابطه
 .استبوجود آورده

ر . نابرابری میان مصرف و تولید بمعنای فزونی مصرف بر تولید که براب16 
 مصرف بسپارد.  باید جای به فزونی تولید بر 439اصل 
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ی حق بر درآمد مساو ،کار مساوی کهاین بنابر:  چهارصد و چهل و پنجماصل 
د ندهند، باید برابر باشدارد. در آمد زن  با درآمد مرد، وقتی یک کار را انجام می

، 
آورند، بر میزان عدالت، باید شوند و فرزند بدنیا می. زنان باردار می445.1

 ، بابت بارداری و مادری جبران بگردد. وانکمبود درآمدش
 . کار در خانه، کار است و باید درآمد داشته باشد. 445.2

 
ها و که کمیت و کیفیت تولید فرآوردهبنابراین: چهارصد و چهل ششماصل 

گذاریهای کند، سیاستها را نیازهای شهروندان در جریان رشد تعیین میخدمت
ولید و تدر  ،اقتصادی باید بازدارندهِ بکارافتادن سرمایه و دیگر نیروهای محرکه

 روگر باشند. از اینهای ویرانیابی فرآوردهربازا
اده، نای زیادت ستانده از دعبم ،. فزونی میزان تخریب  بر میزان تولید446.1

 طبیعت، ممنوع است. و هم در رابطه با انسان و هم در رابطه با
 اندشدهها که سبب . تخریب نیروهای محرکه و فسادها و بورس بازی446.2

برابر و بیشتر از مجموع تولیدهای ناخالص های مشتق دههای بازار فرآوردهمعامله
،  ممنوع میباشند ملی کشورهای جهان بگردند و همچنان رو به افزایش باشد

 هستند.
 کند.گر را قانون معین میهای ویرانها و خدمتفرآورده    

تعداد ه دهد، بم میکارها که هر شهروند انجا: چهارصد و چهل و هفتماصل 
های او باید باشد تا که پیشرفت علمی و فنی سبب بیکاری استعدادها و فضل

 نگردد. افزون براین،
.  آموزش و اوکار کننده . علم و فن دستیار انسان باید باشد و نه بی447.1

های علمی و فنی همواره باید جامعیت پرورش ایرانیان و نیز جهت یابی تحقیق
 کارها را لحاظ کنند. و واناتر کردن او به انجام مجموعهانسان و ت
، توزیع برابر 445و  444های های موضوع اصلزدایی. با نابرابری447.2

کارها را ها برای ها در سطح کشور، هم امکاندرآمدها، بخصوص توزیع امکان
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در چند منطقه کشور در همه نقاط کشور باید ایجاد کرد و هم از تراکم جمعیت 
 باید جلوگیری بعمل آورد و هم رشد تمامی نقاط کشور را هم سطح نگاه داشت. 

زدایی در تمامی جامعه و نیز در محیط کار باید سیاست دائمی . خشونت447.3
های بیشتر که اتالف کار و سرمایه، به حداقل میل کند و  امکان دولت باشد تا

 اختن به انواع کارها، قرار بگیرند. در اختیار شهروندان برای پرد

ایجاد و کار موجود  ۀاز بین نبردن زمین :چهارصد و چهل و هشتماصل 
 گذاریها باید باشد. لذا،راهنمای سیاستجدید کار  هایزمینه

 . صدور مواد نباید شهروندان ایران را از انواع کارها محروم کند.448.1
 های جدیدعلمی و فنی و ایجاد امکان. ایجاد زمینه کار  به یمن رشد 448.2

 .وظیفه دولت است

ده بنابر این که شهروندان حق دارند بر  برآور:  چهارصد و چهل و نهماصل 
ت شدن نیازهای اولیه، شامل غذا و پوشاک و مسکن و تعلیم و تربیت و بهداش

گذاری اقتصادی، برآوردن سیاستدر رشد ، محیط زیست سالم و و بهداری و 
یت برخوردار از اولوباید  های گسترده کار،حال، ایجاد زمینههماناین نیازها، در 

 ،رواز این .باشند
. کاشت گندم و دیگر غالت مورد نیاز انسان و پرورش دام در داخل 449.1

 از اولویت برخوردار است. و ،کشور، بقصد دستیابی به  استقالل غذایی
له . ساختمان سازی در شهرها و روستاها، با رعایت خطرهای طبیعی )زلز449.2

که جمهور شهروندان مسکن بیابند، از اولویت برخوردار است. و سیل(، برای آن
 و

 .  برخورداری شهروندان، در سرتاسر کشور، از امکان آموزش و پرورش449.3
 وت برخوردار است. و دستیاری علمی و فنی آنان در زندگی و کار، از اولوی

. برخوردارکردن شهروندان ایران در شهرها و روستاها از بهداشت و 449.4
 از اولویت برخوردار است. و و محیط زیست سالم بهداری
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کند، در تمامی نقاط کشور ، در . بنابراین که این انسان است که رشد می449.5
ردار ن از اولویت برخوشهر و روستا، قرارگرفتن اسباب رشد در اختیار شهروندا

 است.

دن بنابر اهمیت منابع کشور از نظر نیروی محرکه بو: چهارصد و پنجاهماصل 
ترین دانش و برداری از این منابع، باید پیشرفتهو زمینه کار ایجاد کردن، در بهره

برداری به اندازه نیاز اقتصاد تولید گرفت تا اتالف به حداقل و بهره فن را بکار
 حد مطلوب میل کنند. بنابراین،  محور به
 برداری غیر علمی از منابع کشور  ممنوع است. و. بهره450.1
ریا و دبرداری از منابع کشور در رو و زیر زمین و . واگذاری امتیاز بهره450.2

 ع است. ها و شرکتهای خارجی ممنوفضا به  دولت
دارد،  از نسل تعلق بعدل . بنابراین که منابع کشور به شهروندان ایران نس450.3

تواند در ید غیر دولت و نه تابع نیاز دولت به درآمد و برداری از آنها نه میبهره
 نه تابع سودمحوری باشد.

ها به صفر یکی از بنابراین که میل کردن رانت: چهارصد و پنجاه و یکماصل 
عدالت د تولیدمحور و رشد آن بر میزان های سالمت اقتصاترین شاخصمهم

های بودجه و نیز ترکیب اعتبارات بانکی اجتماعی است، ترکیب درآمدها و هزینه
گذاریهای اقتصادی نباید و همچنین ترکیب صادرات و واردات و دیگر سیاست

 فرصت رانت خواری ایجاد کنند.

د بیشترین که دولت بای -جلوگیری از  قاچاق : چهارصد و پنجاه و دوماصل 
 تعادل ایجاد  ،نآر است. افزون بر از اولویت برخوردا –بکاربرد  اهتمام را، درآن،

زا که سبب گشودن تولید و ایجاد نکردن قدرت خرید تورم ومصرف میان 
باید وجهه همت دولت  های زیر نیز کارد و راهگردمیها به روی واردات دروازه
 باشند:
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ها و خدماتی که . در سطح جهان، دولت باید مراقب باشد که فرآورده452.1
های معامله برخوردار نباشند. های مخل برابری طرفشوند، از حمایتمبادله می

 و
 ها از تولید داخلی حمایت کند. و . در صورت وجود این حمایت452.2
ها به . رساندن هزینه تولید به حداقل و رساندن کیفیت و دوام فرآورده452.3

ها، از جمله ها و خدمتر تولید فرآوردهحداکثر از راه بکاربردن دانش و فن د
ها باید تلقی شود و لحاظ خواریمؤثرترین روشهای جلوگیری از قاچاق و رانت

 بگردد.

به جانشین کردن کارهای کاذب با کارهای : چهارصد و پنجاه و سوماصل 
 واقعی، جمهور شهروندان و دولت باید اولویت ببخشند. 

 
 

 : ب. در بعد  اجتماعی

 

ل اصول تبیین کننده رشد شهروندان در بعد اجتماعی که  قسمت دوم این فص  
کنند اصول تبیین کننده حقوق اجتماعی و نیز سرمایه دهند، کامل میرا تشکیل می
 اجتماعی را:

 کرامت و منزلت شهروندان و همه جانداران: چهارصد و پنجاه و چهارماصل 
ه حقوق خویش و در بخشی دیگر و طبیعت، در بخشی بستگی به عمل آنها ب

 نها. لذا،آکند به حمایت از حقوق بستگی پیدا می
. وظیفه دولت رعایت حقوق حقوقمندان و حمایت از حقوق آنها است. 454.1

 و
ن . شهروندان حق و وظیفه دارند که از حقوق یکدیگر و دیگر حقوقمندا454.2

 حمایت کنند. و
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مداری آورد، قیام ند و روی به قدرتمداری ک. هرگاه دولت ترک حقوق454.3
 دولت حقوقمدار حق و وظیفه شهروندان است. بازیافتنبرای 

محل کردن روابط شخصی قدرت، منوط بی: چهارصد و پنجاه و پنجماصل 
 ها، لذا،یابی و امتیازجویی و تبعیضمحل کردن رابطه در موقعیتاست به بی

اعی و اقتصادی و سیاسی و . تبعیض زدایی در هر چهار بعد اجتم455.1
اند ملغی فرهنگی وظیفه دولت است. قوانین موضوعه که تبعیض مقرر کرده

 داشته باشد، از جمله هستند. در این جمهوری، هیچ قانونی که تبعیض دربر
 شود. تبعیض به زیان طبیعت و جانداران، وضع و اجرا نمی

نت و عرف و عادت و سه ها به زیان زنان، ک. باوجود الغا شدن تبعیض455.2
 یزهارسم و قانون مقرر کرده و مجری هستند، بنابر قاعده جبران، قانون امتیا

برابری  انکه زنان برابری واقعی بیابند و در شهروندی با مردضرور را برای آن
 کند. بجویند، در حق زنان، برقرار می

بندی اجتماعی و شهرنشینان و ساکنان . امتیازها که این و آن گروه455.3
 شوند. شهرهای بزرگ و یا ساکنان نقاطی از کشور از آنها برخوردارند، الغاء می

های نهزمیفراهم آوردن . تعلیم و تربیت باید همراه باشد با ایجاد شغل و 455.4
ه خارج مناطق دیگر و از کشور بتا که استعدادها از محل زندگی خود به  اشتغال،

 از کشور مهاجرت نکنند.

 سیاست جمعیتی باید در بر گیرد:: چهارصد و پنجاه و ششماصل 

نسبت  میزان زاد و ولد را به ترتیبی که در ترکیب جمعیت ایران،تعیین . 456.1
یری جمعیت و پسبب  ،در عین حالها  و کودکان، جوانان به از کارافتاده

 تکفل جوانان نگردد.  سنگینی بار

گردد . متعادل شدن توزیع جمعیت در سطح کشور را تا که ایران بیابانی ن456.2
گر وجود ، شهرها و روستاهای پراکنده از یکدیکشورجای جا و آنکه در این

 دارند. 
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شتن . رساندن سرمایه اجتماعی هر منطقه را به حداکثر با از میان بردا456.3
ر، از راه رساندن سرمایه اجتماعی در سطح کشور به حداکثها و موانع همبستگی
 ر همه جای کشور. دسطح کردن زندگی های متقابل و همایجاد همکاری

حال که دولت حق ندارد وظایف در همان: چهارصد و پنجاه و هفتماصل 
ه مدنی خود را به غیر واگذار کند، حق نیز ندارد که استقالل و آزادی عمل جامع

 ،رواز ایند کند. را محدو
. بنابراین که اندازه خودانگیختگی فردی و جمعی شاخص اندازه رشد 457.1

که شهروندان از بیشترین امکان برای است، برداشتن موانع اجتماعی برای آن
 شوند و جامعه مدنی نقش خویش را بمثابه رکن خودانگیخته زیستن برخوردار

 ندان است. دموکراسی ایفا کند، وظیفه دولت و شهرو
. کار دولت تسهیل تصدی زندگی در خودانگیختگی و رشد شهروندان 457.2

 را است. بنابراین، حق ندارد قلمرو عمل جامعه مدنی بمثابه رکن دموکراسی
 محدود کند. 

که جامعه مدنی فعال باید باشد و جامعه سیاسی در بطن آن . بنابر این457.3
و  وضع و اجرای قوانینی که جامعه مدنی فعال بماند و دولت تابع ملت باشد،

 جامعه سیاسی را تابع دولت بگرداند، ممنوع است.

ها و در سطح جامعه مدنی، تشکیل انجمن: چهارصد و پنجاه و هشتماصل 
گانه و هدایت حمایت از حقوق پنج ها و هر نوع اجتماع دیگر به قصدجمعیت

 . و نیز،امدادگری مجاز است شهروندان به عمل به حقوق و

های شهروندان و کاستن های مختلف بقصد رفع کاستی. تشکیل سازمان458.1
ها گیاز روابط قوا و افزودن بر روابط حق با حق، بنابراین، بیشتر شدن همبست

 مجاز و بسا ضرور است. و

های اجتماعی ها برای حمایت از حقوق هر یک از گروه. تشکیل سازمان458.2
 آزاد است. و
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های خود باید امکان بنابراین که هر شهروند برابر استعدادها و فضل .458.3
 اجتماعی، حق شهروندان و وظیفه کردن نظام پذیرداشته باشد، باز و تحول

 مشترک جامعه مدنی و جامعه سیاسی و دولت است.
 

یی و های جامعه، از خانواده تا کارفرمانهاددر : چهارصد و پنجاه و نهماصل 
 مند،های سیاسی، ساختار باید حقوقها و سازماناداری و جمعیت نیز دستگاه

 ساالر باشد. لذا،بنابراین،  مردمو 

ای کند، باید جای به رابطهمی نهاد. رابطه کنونی که شهروند را تابع 459.1
 ها را حقوق برقرار کنند. تابع انسان بگردد و رابطه نهادبسپارد که، بدان، 

نقش یکار باید با اختیار همراه باشد تا که زور  ب دی هر. مسئولیتِ تص459.2
 ند. شوها از مردم ساالری شورایی برخوردار نهادبگردد و به تدریج، 

 
وظیفه دولت است که از تضادهای اجتماعی بکاهد و : چهارصد و شستماصل 

ایجاد فرصت برای مشارکت شهروندان در با بر میزان عدالت اجتماعی و 
ها،  توحید اجتماعی را افزایش دهد. تا که توان جامعه مدنی مدام در رهبری

 افزایش باشد. بیشتر شدن سرمایه اجتماعی یکی از ثمرهای آن است. 
 

که حق کار از حقوق انسان است و حق بنابراین: چهارصد و شست و یکماصل 
کند، پس هر شهروند بر ز امکان کار را ایجاب میمالکیت شخصی برخورداری ا

امکانهای طبیعی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی حق دارد. وجود 
 ناسالم بودن جامعه است. لذا، وها بودن توزیع امکان کار گویای غیر عادالنهبی

 همواره عرضه و. از آنجا که بسیاری از کارها بر پاداش حق ندارند  461.1
شود که هرکار تر است، مقرر میری که بر پاداش حق دارد، از تقاضای آن کمکا

  . وپاداش نخواهد که انجام دهندهمگر این بر پاداش حق دارد
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ها وظیفه مداوم دولت است. هرگاه . سنجش چند و چون توزیع امکان461.2
ن، زاتوزیع با میزان عدالت اجتماعی سازگار نبود، سازگارکردن آن با این می

 وظیفه دولت است. 

ها و توزیع عادالنه آن و . جامعه مدنی، در سطح خود، با ایجاد امکان461.3
عرضه  برابریهای شهروندان، بنوبه خود، نیز با دستگیری بمعنای رفع ناتوانی

گرداند. قانون چند و چون همکاری دولت با کار بر تقاضای کار را میسر می
 کند. ینه کار و کار معین میجامعه مدنی را در ایجاد زم

 
ها و که سنگینی بارتکفل و نابسامانیبنابراین: چهارصد و شست و دوماصل 
های اجتماعی، عاملهای اجتماعی دارند، از میان برداشتن این عاملها آسیب

 وظیفه دولت و جامعه مدنی است. لذا،

. قانون .  مشکل شدن ازدواج و آسان شدن طالق یکی از عاملها است462.1
 . و این مشکل را با الغای رسوم و عادات قدرت فرموده، باید از میان بردارد

. برخوردار شدن شهروندان از حقوق اولیه، مسکن و غذا و پوشاک و 462.2
ل رشد، به رفع مشک محیط زیست سالم و تعلیم و تربیت و بهداشت و بهداری و

ن حقوق، بنوبه خود، تغییر ن از ایرساند. اما برخوردار شداجتماعی کمک می
کند، بنابراین، تغییر سنت و عرف و عادت و رسم قدرت فرموده را ایجاب می

ها که بیانگر حقوق گرداند. وضع و اجرای قانونهای اجتماعی را ضرور میرابطه
 ها را از میان بردارند. و، باید مانعشوندمیبرشمرده در این قانون اساسی 

. توزیع زمین و بناسازی در شهرها و روستاها بر پایه برخورداری 462.3
 شهروندان از حق مسکن و فضای سبز باید باشد. 

کند ها که قانون تعیینشان میهای اجتماعی و نابسامانی. زدودن آسیب462.4
 برعهده جامعه مدنی و دولت است. 

نژادی و ملی و نژادپرستی در تمامی اشکال، : چهارصد و شست و سوماصل 
 قومی و جنسی،  ممنوع است. بنابراین،
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. تحقیر زن از مصادیق نژاد پرستی است و ممنوع است. خشونت 463.1
 بکاربردن بر ضد او نیز ممنوع است. 

 .  دون انسان انگاری زن و شیی جنسی شمردن او نیز از مصادیق نژاد463.2
 پرستی و  ممنوع است. و

ها و تولید و را محور رابطه« جاذبه جنسی». جنس ساالری یعنی 463.3
است  مصرف کردن نیز تحقیر انسان، بخصوص زن، و از مصادیق نژاد پرستی 

 و ممنوع است. 

رستی . تحقیر و دشمنی  بخاطر باور دینی و مرامی نیز از مصادیق نژاد پ463.3
 است و ممنوع. 

و  ژاد پرستی است. تحقیر بخاطر تعلق به ملتی و یا قومی از مصادیق ن463.4
 ممنوع. 

. فقر را سرنوشت مردم فقیر انگاری قلب واقعیت و از مصادیق 463.5
 نژادپرستی است و ممنوع.

بازتر  –که جوان نیروی محرکه تغییر بنابر این: چهارصد و شست و چهارماصل 
و  تولید کننده نیروهای محرکه است، بر  –و تحول پذیرتر کردن نظام اجتماعی 

ه کار و رشد حق دارد.  ایجاد این فرصتها برعهده دولت و جامع یهافرصت
 رو،مدنی است. از این

که جوانان در رهبری آینده نگر جامعه خویش . ایجاد فرصت برای آن464.1
ار ، از اولویت برخوردپنج گانهشرکت فعال پیداکنند، از رهگذر رعایت حقوق 

 است. و

گیرد و یا ر قدرت انجام مینی یا بر محوجا که آرمان و هدف گزی. از آن464.2
یابند که در مسیر جایی کردن رشد، جوانان فرصت میرشد، با همگانی و همه

 رشد، آرمان و هدف گزینند. و
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تر کردن فراخنای استقالل و آزادی . در وضع قانون و مقررات، گسترده464.3
 جوانان باید لحاظ شوند. و  

شاخص افزایش میزان  باید رفتار خویش، . دولت و جامعه مدنی در464.4
ن  رضایت و امید و شادی و شادابی و وجود هیجان مثبت کار و رشد نزد جوانا

 را لحاظ کنند. و

های سالمت . دولت و جامعه مدنی باید نبود جوان بیکار را از شاخص464.5
نان جامعه بشمارند. و باید جمهور شهروندان را بطور مرتب از کار و رشد جوا

گاه کنند.   آ

ها و تضادها در جامعه ها و تقابل. از آنجا که کاستن از نابرابریها و تنش464.6
ماده تماعی را برای کار و رشد جوانان آو افزودن بر توحید اجتماعی، محیط اج

کند، پرداختن به آن کاستن و این افزودن وظیفه دولت و جامعه مدنی است. می
دولت موظف است شاخص توحید اجتماعی را مرتب به اطالع جمهور 

 شهروندان برساند.
 

 بنابراین که ادامه حیات ملی در استقالل و:  چهارصد و شست و پنجماصل 
 ارتباطبه حداکثر رساندن همبستگی  ،شد بر میزان عدالت اجتماعیآزادی و ر

که یننظام اجتماعی باز است و بنابر ا هفرآورددارد و بنابر این که همبستگی 
و  کندمعنوی شهروندان ممکن می –را مدار باز مادی همبستگی و دوستی 

در رشد  توانند که نیروهای محرکه در جامعه باز و تحول پذیر میبنابراین
 :که شودشهروندان بکار افتند، مقرر می

یگر خانواده و د نهاد.  هر ایرانی، از نوزدای، حقوقمند تلقی شود و  465.1
 رشد ها، بر پایه حقوقمندی کودک سازمان بجوید و هدف آموزش و پرورش نهاد

 . واش باید باشدخودانگیختگی طبیعی او در

ستگی و دوستی و رعایت حقوق یکدیگر . تعلیم کار جمعی بر پایه همب465.2
 برای دفاع از حقوق یکدیگر، تعلیم پایه تلقی بگردد. و  جستنو آمادگی 
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که در بارآوردن کودک مستقل و آزاد، مادر نقش اول را دارد، . بنابر این465.3
 کند.پیدا می تاولویتأمین اسباب  استقالل و آزادی زن، 

 
که رابطه دولت با ملت، رابطه قدرت اینبنابر : چهارصد و شست و ششماصل 

ناگزیر  است و این امر مستمر ایرانیان رابا شهروندان فاقد حقوق شهروندی بوده
ند، دولت و دستگاه اداری و دوگانه بیاب گفتاراست زندگانی و رفتار و کرده

ا ملت بو رابطه دولت  گردند نظامی و انتظامی باید بروفق این قانون اساسی بنا
 ا حقوق تنظیم کنند. افزون براین، ر

ه قو. رابطه دولت با ملت باید همواره از  صفت شفاف برخوردار باشد. 466.1
 چهارم دولت، این مهم را نیز بر عهده دارد. 

گاه نباید شهروندان را در برخورداری از حقوق خویش . دولت هیچ466.2
 محدود کند. 

که با های اجتماعی بندیید که گروه. دولت باید آن سازماندهی را بجو466.3
وند، نه تنها نتوانند بر دولت مسلط ش ،یندآپدید میروابط شخصی قدرت  ایجاد

 بلکه کارکرد اجتماعی خود را از دست بدهند و منحل بگردند. 

تواند داشته باشد. . دولت مصالحی که ناقض حقوق شهروندان باشند نمی466.4
ندان نباید مجبور شوند، مصلحت ناقض حقوق شهرو ،دولت نیزدر رابطه با 

 درکارآورند. را خویش 

کند، دولت و جامعه مدنی و . بنابر این که خالء را همواره زور پر می466.5
و  دنکنن ترکیبجامعه سیاسی، موظفند که، در رفتار خود، علم و فن را با زور 

وزانه ررا در زندگی نها با حقوق آاز راه ترکیب کاربرد دانش و فن  بکارنبرند.
 شهروندان روزافزون کنند. 

ها بر میزان دوستی و همبستگی . شرکت جمهور شهروندان در رهبری466.6
ی باید هدف دولت و جامعه مدنی و جامعه سیاسی باشد تا که دموکراسی شورای

 متحقق بگردد.
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 ج. در بعد سیاسی:
 
ننده ن و  اصول تعیین کاصول زیر تکمیل کننده  حقوق سیاسی شهروندان ایرا   

 سازمان دولت و نقش احزاب و جامعه مدنی در ایران هستند:

ن والیت با جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندا: چهارصد و شست و هفتماصل 
های سیاسی ابزار جامعه مدنی در اعمال حق والیت است. احزاب و سازمان

 جامعه مدنی حق بکاربردن این حق را دارد. .  هستند

که والیت با جمهور مردم است، بنابر این:  چهارصد و شست و هشتمصل ا
کنند. گیرند و نوع تصمیم را نیز آنها معین میتصمیم را همواره جمهور مردم می

 شهروندان در گرفتن تصمیم و انتخاب نوع آن، حق برابر دارند. لذا،

اشته باشد. تواند وجود دجمهور مردم نمی مافوق. هیچ تصمیم گیرنده 468.1
تواند جانشین مردم در گرفتن و سازمانی نیز نمی نهادهیچ شخص و گروه و 

نوان گرفتن تصمیم بشمارد و یا بعحق تصمیم بگردد و یا خود را شریک مردم در 
 و سازمان برای خود حق حاکمیت قائل شود.  نهادشخص و گروه و 

کنند و های خویش را به جمهور مردم پیشنهاد می. نامزدها برنامه468.2
مردم یابد. هرگاه دهند، قابلیت اجرا میای که اکثریت مردم به آن رأی میبرنامه

برنامه  بدست آوردندگان اکثریت مشاهده کنند که برنامه آنها قابل اجرا نیست،و 
  جانشین را باید به تصویب جمهور مردم برسانند.

 را. اقلیت حق و وظیفه دارد که برنامه اکثریت و چگونگی اجرای آن468.3
 نقد کند.

برپایه اصول این قانون اساسی که راهنمای : چهازصد و شست و نهماصل 
سیاست خارجی ایران هستند، محور سیاست داخلی و خارجی کردن یک یا چند 

 رو،قدرت خارجی ممنوع است.  از این
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های ت، رابطه خود را با دولپنج گانه. بنابراین که دولت، بر وفق حقوق 469.1
 کند. کند، به خصومت با هیچ دولتی ابتدا نمیدیگر تنظیم می

 ند.  هرگاه دولت و یا دولتهایی به حق و یا حقوق ملت ایران تجاوز ک469.2
 تحت لتدوملت و ، دفاع از حق و یا حقوق مورد تجاوز، حق و وظیفه یا کنند

 است. حاکمیت او 

ر . دولت حق ندارد سیاستی را اتخاذ کند که ایران را با کشورهای دیگ4693
 زیرسلطه کند، خواه بعنوان مسلط و چه بعنوان زیرسلطه.  –وارد رابطه مسلط 

هور م دولت همواره باید فرآورده تابعیت کامل دولت از جما. ثبات و دو469.4
 شهروندان باشد. 

 
اعمال نفوذ و با قصد های سیاسی بندیتشکیل گروه :صد و هفتادمچهاراصل 

نقض قانون برای بدست آوردن امتیازهای سیاسی و اقتصادی  و فرهنگی و 
 اجتماعی، ممنوع است.  موقعیت یابی

 
 ،حال که افراد نیروهای مسلحدر همان: چهارصد و هفتاد و یکماصل 

شهروندان هستند و از حقوق شهروندی برخوردار، بمثابه نیروی مسلح حق 
 مداخله در امور سیاسی و اقتصادی را ندارند. بنابراین،

های اقتصادی را ها و کارفرمایی. نیروهای مسلح حق تصدی بنگاه471.1
 ندارند. تولید اسلحه و تجهیزات نظامی مستثنی است. و

اکمیت ملت هستند. این نیروها و هر تشکل . نیروهای مسلح تحت ح471.2
دیگری حق محدود کردن والیت را که از آن جمهور مردم است، ندارند. این 

 کند.مستحق مجازات سنگین است که قانون تعیین میو عمل جرم 
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که رشد مداوم شهروندان نیاز به توحید بنابراین: چهارصد و هفتاد و دوماصل 
 کشور و با بیرون دارد، دولت مسئول برقراری صلحاجتماعی و صلح در درون 

 پایدار است. لذا،

کند که روابط اقوامی که شهروند ایران هستند، مراقبت میدولت . 472.1
و  ،ریکی حق مشارکت بمثابه شهروندان براب برقرار شوند. بایکدیگر، بر سه حق

و سومی حق زیست در صلح به یمن  ،دیگری حق اختالف در فرهنگ
 زدایی. زدایی و خشونتیضتبع

اقوام را در موقعیت اقلیت دائمی « یک نفر یک رأی»که .  برای این472.2
ا بدولت و هم  رههم با اجرای اصول این قانون اساسی در باباید قرار ندهد، 

همراه کردن مردم ساالری بر اصل مشارکت با دموکراسی براصل انتخاب در 
تر و ادی و فرهنگی، صلح اجتماعی را کاملبعدهای سیاسی و اجتماعی و اقتص

 پایدارتر کرد.  

کند در از میان برداشتن موانع صلح اجتماعی از مراقبت میدولت . 472.3 
دم رهگذر اجرای این قانون اساسی و تأمین اسباب رشد پایدار برای جمهور مر

 کشور. 

طلبی را وسیله توجیه قدرت طرزفکرهای خشونت طلبقدرت طلبان . 472.4
 ،نها از وسیله توجیهآمحروم کردن . کنندمیمانع صلح اجتماعی نها را آکنند و می
هرچه  کند بااست که تحقق پیدا می خشونتتجویز رهاکردن این طرزفکرها از به 

. هاها و اطالعداده هنرها و ها وها و دانشکردن جریان آزاد اندیشه تر وسیع
 با جامعه مدنی و جامعه سیاسی است. لذا،تصدی خشونت زدایی از طرزفکرها 

 

که سانسورها ملغی هستند و  الغای بنابر این: چهارصد و هفتاد و سوماصل 
 :شودمقرر می و جامعه مدنی و جامعه سیاسی است،  آنها وظیفه دولت

و  ،. شهروندان ایران از سه حق، یکی حق اطالع یافتن از امور کشور473.1
و سومی حق دانستن و کسب اطالع کردن در  ،ار دادندیگری حق هشدار و انذ
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باره هریک از چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برخوردار 
 . باشند

قوه  یدی بخود بگیرند،توانند اشکال جدکه سانسورها می. بنابراین473.2
وسائل ارتباط جمعی موظف است اشکال جدید سانسورها را تحقیق کند و 

 . گذاری بخواهدقانونقوه  هد و الغای آنها را از تشخیص د

، . از آنجا که کار دولت پیشگیری و رفع اسباب نگرانی شهروندان است473.3
ایجاد ترس در جامعه از مصادیق سانسور و بسا بدترین نوع سانسور است و 

 ممنوع.  
 

احزاب و  ،که پیشنهاد کنندهبنابر این: چهارصد و هفتاد و چهارماصل 
گیرنده جمهور شهروندان هستند، و تصمیم ، سازمانهای سیاسی و یا اشخاص

 محل است. لذا،بکار بردن خشونت بی

ها است که قواعد نهاددیگر  ها و احزاب سیاسی و. بر دولت و سازمان474.1
ی خشونت زدایی را بکاربرند و باید جمهور مردم را از کارنامه خشونت زدای

 تب آگاه کنند. خویش بطور مر

ای از مایهها بنها و جملهزبانی که، در آن، کلمه –. ترویج زبان آزادی 474.2
حق و وظیفه جمهور شهروندان است. جامعه سیاسی و دولت موظف  –زور ندارند 

 به بکاربردن این زبان هستند. 
 

هایی که به قصد بازداشتن شهروندان دستگاه: چهارصد و هفتاد و پنجماصل 
گونه شوند. تشکیل ایناند، منحل میز عمل به حقوق شهروندی تشکیل شدها

هایی وجود داشته باشند که نهادح جامعه، ها ممنوع است. هرگاه در سطدستگاه
 پردازند، دولت موظف به انحالل آنها است. به ارعاب شهروندان می
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در  را بردیهکه دستگاه اداری نقش رابنابراین:  چهارصد و هفتاد و ششماصل 
ت رشد پایدار شهروندان دارد، شمار افراد کارکنان دولت را فقط وظایف دول

 کند. لذا،تعیین می

ها و هر نوع سازمان دولتی، هر متصدی، خانهدهی وزارت. در سازمان1/476
 یابد. برابر وظیفه خود، اختیار  می

است، صالحیت . بنابراین که دستگاه اداری در خدمت رشد شهروندان 476.2
آید را زمان در مین آبه استخدام  هست و یا  دستگاهاستخدام این  درهرکس که 

 کند. کار و سودمندی آن تعیین می

ها تشکیل دهد . بر حکومت ها را. دولت موظف است بانک استعداد476.3
شخصی و ممنوع است که استخدام در سازمان دولتی را تابع نیازها و مقاصد 

 د. نکن هامقام گروهی صاحب
 

ساسی بنابر این که دولت مرامی جز این قانون ا: چهارصد و هفتاد و هفتماصل 
ها از دولت جدا و مستقل و ها و مرامتواند داشته باشد و بنابر این که دیننمی

توانند دین یا یک از قوای دولت نمیمستقل است، هیچو دولت نیز از آنها جدا 
 کرد خود کنند.را وسیله توجیه عمل یمرام

 . دولت حق ندارد میان باورهای شهروندان تبعیض قائل شود و دین یا477.1
 مرامی را دشمن بدارد. و

ها ها و مرامممنوع و نقد دین نآو تحقیر  هر دین یا مرامیبه  . توهین 477.2
 آزاد است. 

 
شهروندان است،  از آنجا که بنابر رشد: چهارصد و هفتاد و هشتماصل 
نباید فرض بر های پیشنهادی باید توسط شهروندان قابل اجرا باشند. لذا، برنامه

به است که قدرت این شهروندان به تغییر خویش توانا نیستند و این باشد که 
ها باید بر این اساس تهیه و پیشنهاد شوند که . برنامهتغییر آنها توانا است
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چند و چون شرکت شهروندان . خویش توانا هستند شهروندان به تغییر یعنی رشد
 معین و مشخص بگردند. باید  در اجرای آنها، بطور شفاف 

 

 جمهور شهروندان ایران، حق دارند که در شادی: چهارصد و هفتاد نهماصل 
هر  بنابراین که مسئولیتو امید و نشاط، زندگی سالم و فعالی داشته باشند. 

ال و و انفع تفاوتیگریزی و بیاست و مسئولیتشهروند عمل به حقوق خویش 
و کرامت او است، هم  ، ناسازگار با منزلت شهروندیغمی از محنت دیگرانبی

و  غمیگونه بیاینهای جامعه مدنی و هم جامعه سیاسی و هم دولت وجود نهاد
 مله، بخاطر  نقصج، باید، از انفعال راو  گیزدو غم یگریزو مسئولیت یتفاوتبی

ها را ها و کاستیبدانند و نقص هاو اجرای آن هاسازماندهی و کاستی در برنامه
 رفع کنند. لذا،

های سیاسی باال . دولت موظف است جمهور مردم را از وجود آسیب1/479
گاه کند. و  آ

زه های جامعه مدنی، برابر قانونی که حونهاد. دولت و جامعه سیاسی و 479.2
زدایی بکوشند و بطور مرتب در آسیبوظیفه دارند ند، کعمل هریک را معین می

 جمهور مردم را از  حاصل کار خود آگاه کنند.

 . دولت موظف است از میزان اعتماد مردم به خود آگاه بگردد و موظف479.3
دی و است در شهروندان نسبت به حال و آینده اطمینان ایجاد کند. زدودن ناامی

و یکایک های جامعه مدنی نهاده سیاسی و ترس و یأس وظیفه دولت و جامع
 است.شهروندان 

 
که بازسازی  یبه ترتیبسیاسی تغییر ساختارهای : چهارصد و هشتادم اصل 

تیبی که های جامعه به ترنهاداستبداد ناممکن بگردد و تغییر رابطه شهروندان با 
ها فقط ادنهو  باشند، شهروندانها،  هدفتعیین کننده و همواره رهبری کننده 

معه مدنی بمثابه وظیفه دولت و جاها بگردند، نها در متحقق کردن هدفآوسیلۀ 
 جمهور شهروندان و جامعه سیاسی است. 
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بنابر این که زندگی شهروندان در دوستی و  :چهارصد و هشتاد و یکم اصل

 شود، عنوی میسر میم –مدار باز مادی وجود  همبستگی به 

شوند، برآورده شدن نیازهای معنوی خاذ میها که ات. در سیاست481.1
رف انبوه شهروندان به ترتیبی  باید لحاظ شوند که این نیازها از راه تولید و مص

 برآورده نشوند.  

باید بر این مدیریت سیاسی در سطح کشور و هریک از مناطق آن می. 2/481
و فرهنگی،  یک از بعدهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعیهیچ که پایه بعمل آید

 بریکدیگر تقدم و تفوق پیدا نکنند. 
 

ها و که تحقق بخشیدن به رشد انسانبنابر این: چهارصد و هشتاد و دوماصل  
های سیاست خارجی ایران سالمت محیط زیست، در سطح جهان، از هدف

است، هدف رشد، در سطح کشور، الگوی رشد برپایه استقالل و آزادی انسان 
 و سالمت محیط زیست است. بنابراین، 

 ،محیط زیست. الگوی رشد برپایه استقالل و آزادی انسان و سالمت 482.1
ای است که در مدیریت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در مقیاس جهان، ضابطه

 .و فرهنگی باید لحاظ شود

ها با کشورهای همسایه و جهان، این ضابطه و ضابطه . در رابطه482.2
 گردانی رشد کشورها باید لحاظ شود. آهنگهم

تن سیاست جهانی . کوشش برای تعمیم دموکراسی در جهان و ممکن گش482.3
قالل و آزادی بر اساس استآهنگ کردن رشد انسان ها و همملیتوانا به مهار ماوراء
کند کشور و عمران طبیعت در همه جای جهان، ایجاب میو دیگر حقوق او 

 الگوی رشد در دموکراسی  و رشد دموکراسی بگردد.
 

سیاسی باید جهان دیریت مایه اتخاذ هر مبن: چهارصد و هشتاد و سوماصل 
 ا،شمول بودن رشد انسان و مراقبت از جانشین نشدن انسان با قدرت باشد. لذ
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بر اساس . همگانی و همه مکانی بودن رشد پایدار همه شهروندان 483.1
مایه مدیریت سیاسی و عمران طبیعت همه مناطق کشور، باید بن استقالل و آزادی

 باشد. و 

های نهادر دورش استعدادها برای خدمت گرایی بمعنای پر. نخبه483.2
گردد و واقعیتی  محور که در کشورهای جهان معمول است، باید رهاقدرت

و  ،مایه مدیریت سیاسی بگردد که، بنابرآن، همه شهروندان صاحب استعدادبن
گردد وقتی گوناگون هستند و رشد شهروندان کمال مطلوب می هااین استعداد

کنند و یکدیگر را رشد می ر اساس استقالل و آزادی،ب ،استعدادهای گوناگون
 دهند. رشد می

ر دبه ترتیبی که همه نیروهای محرکه  ،. مدیریت سیاسی نیروهای محرکه483.3
کند که این مدیریت همراه باشد با مدیریت باز و افتند، ایجاب می رشد بکار

 پذیر کردن نظام اجتماعی. تحول
 

تقسیم کار در سطح جهان و در سطح کشور : رمچهارصد و هشتاد و چهااصل 
ذا، دولت لزیرسلطه باشد. –گرباید ترجمان جامعیت انسان و نبود رابطه سلطه

ن هم در سطح ملی و هم در سطح جها ،موظف است برای تغییر تقسیم کنونی کار
هروندان اقدام کند و گزارش کار خود را بطور مرتب به آگاهی شهروندان ایران و ش

 .رهای دیگر جهان برساندکشو

 

 د. در بعد فرهنگی:
 

ر از بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جدایی ناپذی ،بعد فرهنگی       
 تاس رشدیآنگونه و عمران طبیعت بر پایۀ استقالل و آزادی رشد انسان . است

تقدم و تأخر و تفوق این بر آن، انجام بگیرد و به شهروندان که در هرچهار بعد، بی
 خویش برخوردار باشند: از حقوق پنج گانهایران امکان دهد 
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بنابراین که استقالل و آزادی پایه رشد :  چهارصد و هشتاد و پنجماصل 

 باید خودانگیختگی ،برنامه رشدی هستند، پایه آموزش و پرورش و میزان هر
و گوناگونی  شهروندان ایران، خودانگیختگی بمعنای استقالل و آزادی

 رو،، باشد. از ایناستعدادها

 توانایی خالقیت خویشاو پرورش استعدادهای انسان به ترتیبی که   .485.1
 را به حداکثر برساند، پایه سیاست آموزش و پرورش باید باشد. 

آورد جهانیان است، سیاست آموزش و پرورش که دانش و فن دست. با آن485.2
دست  نباید شهروندان خودانگیخته و مبتکر را به شهروندان مقلد و مصرف کننده

 بدل کند. وردهای علمی و فنی آ

. سازماندهی آموزش و پرورش باید آموزش و پرورش دائمی شهروندان 485.3
 را میسر کند. 

کنندگان در آنها تحصیل ،این و آن سازمان آموزش وپرورشی که . تأسیس485.4
شود هر سازمانی که تأسیس میتوسط شهروندان آزاد است. اما  ،شهریه بپردازند

 باید تابع مقررات قانونی آموزش و پرورش از ابتدائی تا عالی باشد. 
 

 ،نکه استقرار دموکراسی و رشد آبنابر این: و هشتاد و ششم اصل چهارصد
های آن نیازمند فرهنگ استقالل و آزادی است، ترویج این فرهنگ و ویژگی

 وظیفه دولت و نیز، حق و وظیفه جامعه مدنی و جامعه سیاسی است. 
 

شهروندان ایران فرهنگ ساز هستند و :  هشتاد و هفتماصل چهار صد و 
هنگی فر فرهنگ فرآورده ابتکار و ابداع و کشف و خلق آنها است. بنابراین، رشد

ها و فرصتها برای شود مگر به نبود سلطه فرهنگی و  به بود امکانمیسر نمی
ها و فرصتها وظیفه دولت و نیز، ابتکار و ابداع و کشف و خلق. ایجاد امکان

 های مدنی و سیاسی است. حق و وظیفه جامعه
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ارد که انسان بدون اندیشه راهنما وجود ندنآا ب: هشتاد و هشتماصل چهار صد و
که هر اندیشه راهنمایی با رشد فرهنگی نآبا تواند هم وجود داشته باشد و و نمی

ی بمثابه سازگار نیست و رشد برپایه استقالل و آزادی نیازمند بیان استقالل و آزاد
ل و آزادی، ستقالاندیشه راهنما است، بر دولت، تبلیغ هر اندیشه راهنمایی، ولو بیان ا

 ممنوع است.  در عوض، 

های راهنما، از جمله با ترتیب دادن . برقرارکردن جریان آزاد اندیشه488.1
 وسائل ارتباط جمعی است. وه  قوه برعهداز جمله های آزاد، بحث

یاسی و جامعه س ،هانهادهم بمثابه جمهور مردم و هم بمثابه  ،. جامعه مدنی488.2
های راهنما و نقد و نقد متقابل آنها را، از حق و وظیفه دارند جریان آزاد اندیشه

 .برقرار کنندهای آزاد جمله، به یمن بحث

وسیله های راهنما به قصد تغییر آنها از . قدرت  و زور زدایی از اندیشه488.3
نی اختالف و بسا دشمجدایی و  توجیه قدرت و قدرتمداری و بکار رفتن در توجیه

 های آزاد و نقد و نقدِ نقد باید باشد. به عامل همبستگی و دوستی، هدف بحث

 . ترویج دوستی و همبستگی حق و وظیفه همگانی است. 488.4
 

:  در سطح شهروندان است که  رابطه فرهنگهای هشتاد و نهماصل چهار صد و 
ها بروی یکدیگر باز شوند. و نیز فرهنگاقوام شهروند ایران باید برقرار گردد و این 

رهنگی، برقرار فسلطه  ؟ها، بدون صبغهدر سطح جهان است که رابطه آزاد فرهنگ
 رو، شود. از اینمی

ها به روی یکدیگر، حق و وظیفه جامعه مدنی . در کشور، بازکردن فرهنگ489.1
 و جامعه سیاسی و نه دولت است. 

آوردن  با هدف پدید هارابطه میان فرهنگ. در سطح جهان برقراری 489.2
های مدنی و سیاسی کشورهای فرهنگ جهانی استقالل و آزادی، حق و وظیفه جامعه

 .دورآبوجود های الزم را مختلف جهان است. دولت موظف است تسهیل
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آموزش و پرورش که اینک برای کارهای معین اداری و : نودماصل چهارصد و 
آموزان و دانشگوناگون  تعدادهایکند، باید تابع اسیت میاقتصادی، کارکنان ترب

  ،کنددانشجویان بگردد و به خدمت آنها درآید. این انقالب ایجاب می

 فراوانی و گوناگونی استعدادها وبر  ش رابناگذاشتن آموزش و پرور.  490.1
برابر  به ترتیبی که هرکسفراوانی کارها  برجامعیت یکایک شهروندان، بنابر این، 

 کارهای درخور را بیابد.  ،مجموع استعدادهای خویش

 هاینهادلحاظ کردن استقالل و آزادی شهروندان در تقسیم کار در بر .  490.2
ها و تصدی نهادسیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و  تغییر ساختار این 

 عمران طبیعت . و

ه  و فن در زندگی روزان تعمیم آموزش و پرورش، به ترتیبی که دانشبر . 490.3
ر تمامی شهروندان، کاربرد پیدا کنند و دانش و فن وسیله سلطه اقلیت کوچک ب

 اکثریت بزرگ نگردند. 
 

ها دو بخش دارند، یکی بخشی که که فرهنگبنابراین: نود و یکم اصل چهارصد و
توان نامید و دیگری بخشی که ضدفرهنگ قدرتش فرهنگ استقالل و آزادیش می

شود و از  دوم است که فراگیر می ، بخشزدهتوان خواند و در جامعه استبدادمی
مقرر ها زور است، مایه آنکند که بنهای دیگر  عناصری را جذب میفرهنگ

 :شودمی

ی . استبدادزدایی در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگ491.1
ان و یکایک شهروند و جامعه سیاسی  وظیفه دولت و نیز حق و وظیفه جامعه مدنی

 است. و

آور مرگ و ویرانی یهاها و رسم و عادتها و سنت. دولت حق ندارد خرافه491.2
 مدنی و جامعه سیاسی است.  آویز کند. زدودن آنها حق و وظیفه جامعهرا دست
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. بنابراین که زدودن ضد فرهنگ قدرت نه به دشمنی و نفی که به نقد ممکن 491.3
است. و یکایک شهروندان های مدنی و سیاسی است، این نقد حق و وظیفه جامعه

 وسائل ارتباط جمعی باید امکان نقد را در اختیار این دو جامعه قراردهد. قوه 

 و. سیاست فرهنگی باید برپایه استقالل فرهنگی  که از فرهنگ استقالل 491.4
 گردد .  ناپذیر است، اتخاذ و اجراآزادی جدایی

 
که از تهدیدهای بزرگ بالفعل، یکی رشد از آنجا :  نود و دوم اصل چهارصد و

نرفتن سطح دانش و فن در جامعه و نیز  علمی و فنی یک اقلیت کوچک و باال
های دارای اقتصاد هم در جامعهنجا که آاز  های فرهنگی است،چندگانگی محیط

ط برای جامعه بشری و محینئولیبرال چنین است هم در ایران و این خطری بزرگ 
 :شودمقرر می زیست و تمامی زیندگان روی زمین است،

.  متعادل کردن میزان آموزش و پرورش در سطح کشور باید از اولویت 492.1
 برخوردار باشد. 

های فرهنگی که فرآورده بند از بند گسستگی های محیط. درمان چندگانگی492.2
 تاولویی و اجتماعی و فرهنگی است، باید از ملی بلحاظ سیاسی و اقتصاد جامعه

 برخوردار بگردد. لذا،

. در چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، نه مصرف که 492.3
 افتنمنزلت ی و همه زیندگان و نیز انسانکرامت تولید باید محور بگردد و ضابطه 

 باشد.  انسان
 

راه سلطه  ازفرهنگی در سطح جهان  که هرمبنابر این: نود و سوماصل چهارصد و 
رشد  زادی و آ ستقالل وبا ادامه حیات ملی در ا است و این هرم مدهآفرهنگی پدید 

 :شودمقرر میاست،  بر میزان عدالت اجتماعی ناسازگار

 . باشدها ممنوع .  در سطح کشور، تبعیض میان فرهنگ493.1
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اه فرهنگی با برابری فرهنگی از ر. در سطح جهان نیز، جانشین کردن هرم 493.2
ها از تن ندادن به یک نواخت شدن تولید و مصرف انبوه و برخوردار کردن جامعه

 اقتصاد و فرهنگ تولید محور، باید هدف دولت باشد.
 

که رفتن طبیعت به کام مرگ گویای غلبه بنابراین: نود و چهارماصل چهارصد و  
گذاری نجات طبیعت از مرگ در برنامه ها است،ضدفرهنگ قدرت در همه فرهنگ

ویت در بعد فرهنگی، از اول گذاری در سطح جهان،سطح کشور و اقدام برای برنامه
 برخوردار است. لذا،

ن و . سلطه انسان بر طبیعت و یا سلطه طبیعت بر انسان را با توحید انسا494.1
مهم از  طبیعت در حیات و رشد او با عمران طبیعت جانشین کردن، مشترکی

 ها باید تلقی و ترویج شود و پایه هر تدبیر بگردد. مشترکات فرهنگ

افت بنابراین سهم خود را از کار باید دری .. طبیعت شریک کار انسان است494.2
ان از طبیعت کند. یعنی نه تنها کار انسان نباید به طبیعت زیان رساند، بلکه آنچه انس

ار مداوم انسان ک عمران طبیعت، بلکه باید طبیعت بازگرداند به بایدنه فقط ستاند می
  بگردد.

 
که اینک عوامل انحطاط و بسا انقراض بنابراین: نود و پنجم واصل چهارصد 

های مدنی و سیاسی که هدف دولت و جامعهتر هستند و بنابراینها شناختهجامعه
 دالت اجتماعی است، ادامه حیات ملی در استقالل و آزادی و رشد بر میزان ع

 ز اولویت برخوردار است:اکارهای زیر ضرور و تصدی راه
جاوز . عمل به حقوق و دفاع از حقوق  و این دو کار را فرهنگ همگانی کردن و ت1

 تعقیب نگذاشتن. به حق را بی
 عدب.  پرداختن به عمران طبیعت و عمران طبیعت را پایه تدبیرها در هر چهار 2

 قراردادن. گی، سیاسی، و اجتماعیاقتصادی، فرهن
. غنی و حساس کردن وجدان اخالقی جمعی و فردی شهروندان از راه  ترویج 3

دروغ و خرافه  و تجاوزگری بخصوص  گیر با  ضد ارزشها،مداری و مبارزه پیحقوق
و  جانشین   و به دانش و فن کاربرد دادن در زندگی روزانه شهروندان  و ستم پیشگی
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و به زورزدایی از پندار  و   شجاعت اظهار حقیقت  بااز بیان حقیقت ترس کردن 
 ارزشگفتار و کردار  و  بها دادن به هشدار و انذار به جامعه نسبت به خطرها  و 

  و رویه کردن از میان برداشتن اسباب کینه و دشمنی  برین شناختن دوستی و محبت
 و بدین همه، تضاد اجتماعی را با توحید اجتماعی جانشین کردن.

ری خود خویشتن را رهب ، هر شهروند که اصلاین .  پذیرفتن و پایه قراردادن 4
ن رهبری شریک رهبری جمعی و مسئول پرداختن به ایاینکه هر شهروند کند و می

 است و بر او است که خود رشد خویش را تصدی کند.
های دیگر و خواستن رعایت این حق از سوی آن صلح با جامعه . رعایت حق5

ها. بنابراین،  تجاوزگری پیشه نکردن و یا بیگانگان را به دشمنی با خود جامعه
 انگیختن.نیبر
 . سلطه بیگانه را برخود نپذیرفتن و بر دیگران سلطه نجستن 6
قتی بازنگذاشتن که بسا را به و.  پیشگیری را رویه کردن و اتخاذ تدبیر و اجرای آن7

 نوشدارو بعد از مرگ باشد. 
ش . ارزش شناختن ایستادگی بر حق و فراخواندن جمهور شهروندان به حقوق خوی8

برای  و  برانگیختن جمهور شهروندان به عمل به حقوق. بنابراین، امکان درخور را
  ها  فراهم کردن.های آزاد فرهنگوسائل ارتباط جمعی و برقراری جریان

کردن  ترکثرت با هدف مستحکم . جانشین کردنِ کثرت در توحید با توحید در9
 های همبستگی به یمن عمل به حقوق، خاصه حقوق معنوی انسان رشته
و سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  هایفساد انواع . مبارزه مستمر با10

 پرداختن مداوم به سالمت انسان و طبیعت. 
خور کردن و از پیش بنابراین ممنوع شناختن پیشاف و تبذیر . . مبارزه با اسر11

  ینده.آمتعین کردن 
 . عدالت اجتماعی را میزان شناختن و هر عمل را بدان سنجیدن.12

 
بر پایۀ  سالمت فرهنگی شهروندان و رشد آنها: نود و ششماصل چهارصد و 
گی باید پایه تدبیرهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهن استقالل و آزادی،

 رو،باشد. از این
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 ممنوع.  واست  ستانی نه تغییر که تخریب . هویت496.1

کند به برخورداری هر شهروند ایرانی از که  رشد تحقق پیدا می. بنابراین496.2
 الل و آزادی و رشدهای ایرانیت که سازگار هستند با ادامه حیات ملی در استقویژگی

های ایرانیت باید لحاظ ها  ویژگیگذاریبر میزان عدالت اجتماعی، در سیاست
 شوند. 

ها و شرائط برابر برای برخورداری از سالمت . دولت وظیفه دارد امکان496.3
ولویت فرهنگی شهروندان را فراهم آورد . برخورداری هر شهروند از خودانگیختگی ا

 دارد.
 

که برخورداری از دموکراسی نیاز دارد به بنابراین: نود و هفتمچهارصد واصل 
 برای این کهمستمر ضرور است، یافتن فرهنگ دموکراسی، آموزش و پرورش 

که بنام خود سخن بگوید و در الزم برای اینو فن  . هر شهروند دانش497.1
 تحصیل کند. و را ساالر جامعه شرکت بجویدمدیریت مردم

زندگی را عمل  روش و هر شهروند روش دفاع از کرامت و منزلت خویش .497.2
 برد.  بکار وبیاموزد   خویش را یاستعدادها هنگآکردن همفعالبه حقوق کردن و 

ها، خاصه دموکراسی شورایی برای استقرار در . هر شهروند، دموکراسی497.3
 برد. های جامعه را بیاموزد و بکارنهادخانواده و دیگر 

کند تخریب میبلکه دهد انسان را تغییر نمی ،. هر شهروند بیاموزد که قدرت497.4
 اجتماعی میزان عدالتوقتی  ،پایۀ استقالل و آزادیو انسان مستقل و آزاد است که بر 

 کند.، رشد میاست
 های مدنی و سیاسی است.تصدی با دولت و جامعه    
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 مچهاربخش 

 گانههای حقوق پنجضمیمه

 

 

کشی و دزدی و... که امرهای ضمیمه اول در  روشهای بهره
 واقع جهان شمول هستند:

 

 اعمال نفوذ و موقعيت:. 1

 . قضاوت1.1

 گرفتندادن و رشوه. رشوه1.2

 . رأی بنا حق و ...1.3

ردن ب. مشاغل مختلف را با استفاده از نفوذ و قدرت در دست گرفتن و از بين 2
 کار برای ديگران.يا محدود کردن امکانات 

 . از بين بردن وسيله کار و يا تصرف آن و حاصل کار.2.1

 . اعمال قدرت سياسی:3

 . رشوه گرفتن از و دادن بمقامات اجرایی قدرت سياسی.3.1
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 . غصب  با استفاده از قدرت سياسی 3.2

شوه دهنده به قدرتمدار که پول ر –واسطه  –. ایجاد مدار بسته: قدرتمدار 3.3
 دهد؛کند و به قدرتمدار بعنوان رشوه میار را با بهره از واسطه قرض میقدرتمد

 . با استفاده از قدرت مذهبی مال مردم را خوردن 3.4

 . مقام فروشی و لقب فروشی و عنوان و تشخص فروشی4

های بسيار مختلف: مخارج ساختمان المال: از راه. باال کشيدن وجوه  بيت5
يوسته خرج فالن عمليات قشونی را که هرگز به وقوع نپرا سه برابرگزارش کردن، 

 اند و ...به حساب دولت گذاشتن، به کارمندانی حقوق دادن که وجود نداشته

 . خوردن ترکه با استفاده از قدرت، توسط بعضی از وراث يا دولتیان 6

 . خوردن مال يتيم   7

امروزه شغل  . شهادت دروغ دادن و حق را ناحق کردن و پرونده سازی که8
 های اطالعات و امنيت است. سازمان

ها فرستادن که مرسوم قدرت بدستان است و انواع ديگر دزدی. . دزد به خانه9
کنند و زياد بحساب دزدی از کار )که امروزه رايج است يعنی کم کار می

 گذارند(می

 . مصادره10

 کشی و هديه گرفتن و دادن. پيش11

 . ازدواج از راه اعمال زور به قصد انتقال ثروت 12

کند . جواز فروشی )اجازه معامله را دولت از عموم گرفته و بخود منتقل می13
 فروشد(.و بعد جواز معامله را به اشخاص می

 . بيگاری و نیز برداشت بخشی از ارزش کار کارگر و14
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ام داشتن دستمزدها که در نظکاری عمدی به هدف پایین نگاه. ایجاد بی14.1
 داری کارفرمایان است وسرمایه

. ایجاد بازارهای مختلف کار بر اساس ملیت و قومیت و جنسیت و دین 14.2
 و نژاد و

ه د کردن و هم از راز. کارگران را یکبار مصرف کردن. هم از راه روزم14.3
 مرگ یا نقص عضو و ایجاد واداشتن به کارهایی دارای خطر 

 رض گرفتن و پس ندادن به اتکای قدرتمندی. ق15

ن توسط صاحبان قدرت از راه گرفتار قرض مداوم کرد« تله قرض». ایجاد 15.1
ه بو این قرض را وسیله استثمار کردن. این امر واقع مستمر، شکلهای مختلف 

 گیرد یکی از آنها زندگی اکثریت بزرگ را قسطی کردن است. خود می

 ائط سنگین و وثیقه گرفتن با هدف تملک وثیقه. وام دادن به شر15.2

 زير سلطه(  -. جنگ بخاطر غنيمت و خوردن غنائم )ايجاد رابطه سلطه گر 16

. قمار )انواع(: قمار سياسی )که به قدرتمند محض جلب عنايت او می17
 بازند(، قمار معمولی، بخت آزمايی و...

 يا کشور.  شکل جدید آن. تحميل مخارج خود به مادون و اهل شهر يا ده 18
وران به صاحبان پرداخت یارانه از حاصل کار کارگران و دهقانان و پیشه

 شرکتهای بزرگ است. 

 و تبذير. ها، قشون و ...( اسرافها، مهمانیهای قدرت )جشن. انواع هزينه19

ز . برداشت از مزد و حقوق کارگران و کارمندان زيردست و ندادن قسمتی ا20
که سالهای اول بعد از  تاس کنند(. دانستنیه از آن به استثمار تعبير میمزد )آنچ

پایان سال  –درصد بود و امروز  50، سهم کار در غرب جنگ جهانی دوم،
 رصد است.  د 6تر است. در ایران، ک سوم هم کمی - 1396
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. فروش حيات اشخاص به رقيب )که در ايران رايج بود و هنوز در جهان 21
 هايی وجود دارند که در ازاء گرفتن پول، مخالف سياسی: سازمانرايج است

حتی در جنگ داخلی کشوری شرکت میا و ی کشندمی را کس یا گروه سیاسی 
 کنند(.

حرمت واسطه «: کميسيون» . باج و درصد گرفتن به اصطالح امروزی 22
 شدن.

وز با استفاده دزديدند و امر. کاستن از ارزش پول )در گذشته از عيار آن می23
 کاهند(. از قدرت سياسی از قدرت خريد آن می

المللی کردن آن، برای . استفاده  پول قوی، از جمله با وسیله معامالت بین23.1
م هصدور تورم به اقتصادهای دیگر و برداشت از آنها، امر واقع مستمر است: 

 محکوم کردنبخشی از جنگهای ایران و روم بر سر انحصار پول طال به خود و 
ریان جرقیب به قناعت به پول نقره و مسی بود. جنگهای صلیبی بخاطر آن بود که 

نگ دوم جطال از افریقا به خاورمیانه قطع و جریان آن به اروپا منحصر گردد. از 
سو نیز، دالر پول مبادالت بازرگانی در سطح جهان و وسیله برداشت جهانی بدین

 ت. امریکا از اقتصادهای دیگر اس

د . تورم همواره وسیله انتقال درآمد از قشرهایی که جز نیروی کار خو23.2
 است.ندارند به اقلیت صاحب امتیاز بوده

در  وپول و تورم از عوامل مهم روزافزون شدن نابرابری در سطح هر کشور      
 سطح جهان هستند.

ی خواریژههای  وپول دادن هم برای استفاده از فرصت که. نقش الشخور 23.3
 .است به پول نیازمندِ های مردمِو هم برای ارزان خریدن دارایی

ن . ايجاد بلوا و دعوا و جنگ و استفاده از اين فرصت برای دوشيدن طرفي24
 دعوا و جنگ. و نیز
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 . ایجاد بحران اقتصادی بقصد بردن سودهای بزرگ. و24.1

)آتش زدن جنگلها های کالن حاصل کردن . تخریب طبیعت بقصد سود24.2
 های سودآور و...(سازی و یا کشت فرآوردهبا هدف خانه

ار . فروش جرائم )يعنی در ازاء پول، جرم مجرم را به او بخشيدن(. اين ک25
داشته است و هنوز نيز در ایران و جهان امر واقعی در ايران رواج به تمام می

 مستمر است. 

 و مال و ... . باج گرفتن بابت حمايت از حق و کار26

ها و عوارض از تولد تا مرگ. و امروزه انواع مالياتهای . وضع انواع ماليات27
روند و ثروتمندان مستقيم و غيرمستقيم که برای بيشتر لخت کردن توده بکار می

 دهند:تا بتوانند تن به پرداخت مالیات نمی

ری این نابراب. نابرابری مالیاتی امر واقعی مستمر است. در حال حاضر، 27.1
 ساالری برقرار است.بسود سرمایه

ا . ماليات را چند بارگرفتن! سابق به زور دو تا سه بار همان ماليات ر28
 است.ن عوض شدهآگرفتند و امروزه فقط شکل می

اشخاص  توسطاموال عمومی « قانونی». تيول گرفتن و انواع ديگر تصدی 29
واری ختن با هدف بکاربردن آن در ویژهگرف« اعتبار»  نآ امروز، شکل رايج ،که

است. بحران اقتصادی جهانی که سالهای اول دهه دوم قرن بیست و یکم 
 ستانی بود.میالدی، جهان را فراگرفت، حاصل اینگونه وام

 ار با سرمايه عمومی يا سرمايه ديگری بدون رضايت او.ک -30

 .  احتکار.31

 . ربا 32

 بای مضاعف ستاندن.های سنگين قرض دادن و رالمال را با بهره. پول بيت33



216 
 

م که در انواع مختلف از قديم تا امروز مرسو« جنس» .  فروش زن بعنوان 34
کنند. اند و میکردهبوده و قدرتمندان با استفاده از تن زن و مرد مال اندوزی می

ز ادرآمد فيلمهای جنسی سينمایی ... برکشیدن خود در سلسله مراتب اجتماعی 
 ريق زن و...ط

اده . مفت و ارزان خريدن و گران فروختن با استفاده از قدرت تضييق. استف35
 از جهل ديگری و مال وی را از چنگش درآوردن به انواع طرق. 

 . استفاده از عسرت و تنگدستی برای چپاول تنگدست.36

ان . استفاده از قدرت سياسی يا مالی و يا مذهبی برای ارزان خريدن و گر37
 فروختن: مجبور کردن به خريد يا فروش )تجارت به غير رضايت( و ... 

 . خريد و فروش انسان .38

ق، : انواع قاچادر یک کشور و یا بسا در سطح جهان . معامله اشياء ممنوعه39
در کشورهائی که تولید و مصرف  خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی

 و ... نها ممنوع استآ

 ن وزن، وقت فروش، و کم کردن آن، وقت خريد. .  زياد کرد40

 . حساب سازی و باال کشيدن مال برادر شريک. يا حقوق زياد از استحقاق41
 برای خود و ديگری نوشتن که امروز مرسوم است. 

» تواند انواع . سودابازی )به اصطالح بورس بازی(، خواننده خود می42
ر دامروز مرسومند را فهرست کند. که در واقع قمارند و در دنيای « معامالت

 ريم:آواينجا چند مورد مهم را می

گيرد جملگی  ها که  چون کاری در آنها صورت نمی. انواع بورس بازی42.1
 آیند.کشی میبکار بهره
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مت ارز . بازيهای تجارتی: باال بردن يکشبه قيمت کاالها ... باال بردن قي42.2
 کشورها  و....

وشهای صوری مکرر به قصد باال بردن قیمت کاال، زمین، . خرید و فر42.3
 خانه، سهام

بار . داللی با نقش به حداکثر رساندن حجم معامالت و با هدف ایجاد اعت42.4
 های دیگرانصوری و سوءاستفاده کردن از این اعتبار در خورد و برد داشته

سياسی يا  . انحصار: ايجاد انحصار، خريد يا فروش با استفاده از قدرت43
 مالی 

 . انواع فريب دادنها در معامالت، از جمله، پنهان کردن عيب.44

مقامات مذهبی و غير  توسط« وجوهات شرعیه». خوردن مال خدا )خوردن 45
 هاآن( و موقوفه

ت . خيانت در امانت: يعنی امانات مردم را باال کشيدن و طرق ديگر خيان46
 در امانت و رهن گرفتن و خوردن مال و ... 

ها : جعل سند، جعل پول، ورشکستگی به تقلب، ثبت . انواع کالهبرداری47
 اراضی بنام خود و ...

ابی، یی، وه. تهديد به عقيده برای اخذ مال و پول )مانند متهم کردن به بها48
 ای و غيرهم(و يا توده

ن مرسوم . بنام خود ثبت دادن اراضی و منابع طبيعی که امروز بيشتر از هر زما49
و توزيع آنها ميان « ملی کردن اراضی و جنگلها»است. شکل جديد آن گشته

 اعوان و انصار است

رقیب شدن و یا . از بین بردن تولید کشاورزی و یا صنعتی با هدف بی50
 ورشکست کردن برای ارزان خریدن شرکت و ... ورشکسته 
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گر که نسبت آن به کل تولید مرتب در افزایش . تولید کاالها و خدمات ویران51
است. علت تولید آنها تحمیل مصرف انبوه با هدف خالی کردن هرچه بیشتر 

کش است. این نوع تولیدها هستند که بیشترین فرصت را جیب مردم زحمت
 کنند:خواری ایجاد میویژهبرای 

ها که مخرب انسان و زمین و محیط زیست ترین. از جمله خطرناک51.1
هستند، عبارتند از داروهای مهلک و مواد سمی )کودها و...( و مخدرها و 

 هایی که برای محیط زیست مرگبار هستند.  در نتیجه،فرآورده

ق بیعت، بخصوص اگر متعل. اسراف در بهره برداری از منابع موجود در ط51.2
 به کشورهای زیر سلطه باشد.

خواری: ایجاد فرصت یا استفاده از فرصت برای به جیب زدن . ویژه52
 درآمدهای هنگفت که امروز بیشتر از هر زمان به رواج است:

خواری . اختصاص خدمت به منطقه یا مناطقی با هدف ایجاد فرصت ویژه52.1
وز در شهرهای کشورهای مختلف جهان، رویه امر واقع مستمری است که امر

 است. 

ع خواری )اطال. انحصار اطالعات و استفاده از آن در ایجاد فرصت ویژه52.2
 های اقتصادی دولت و یا شرکتهای بزرگ(.از تصمیم

برداری و یا انجام طرح یعنی تحصیل امتیاز بهره« مالکیت معنوی. »53
 زحمت. ل سود بیساختمانی و واگذاری آن با هدف تحصی

ها در  تشخیص نیازها و شیوه برآوردن آنها با از خود . سلب اختیار انسان54
ین، مادی، بنابرا ↔معنوی به مدار بسته مادی  ↔بیگانه کردن مدار باز مادی 

ها اناز خود بیگانه کردن نیازهای معنوی به نیازهای مادی و ناگزیر کردن انس
داری تعیین ش فروش کار خود به بهایی که سرمایهبه مصرف انبوه، بنابراین، پی

 کند. ومی
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ها به پیشخوری، بنابراین، زندگی قسطی که سبب کردن انسان. محکوم55
 شود.استثمار مضاعف می
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 ضمیمه دوم

ها میان مرد با زن که باید از میان برداشته در  نابرابری
 شوند

 

 و سرشت.. نابرابری در آفرینش، بنابر این، در طبیعت 1

 . نابرابری در حقوق ذاتی حیات 2

ای توانا به . نابرابری دو همسر در حقوق که زوج بودن این دو را بمعنای مجموعه3
 کند.همکاری و رشد، ناممکن می

 زن. نابرابری در کارکرد مرد و 4

 . نابرابری در اندیشه و سخن و کار نیک و باور  5

 نگاری، محروم انگاشتن زن از کرامت. . بنابر نابرابری در خلقت و سرشت ا6

 . نابرابری در دوست داشتن: زن الیق دوست داشته شدن نیست و والیت به زن7
 رسد.      نمی

پذیری: زن اغواگر  انگاری از امور واقع مستمر است گری و اغوا. نابرابری در اغوا8
 و جهان شمول است.

 وهر .. نابرابری در منزلت میان زن و فرزند با ش9

 . نابرابری در حق مشارکت در اداره جامعه خویش. بنابراین،10

 ها. نابرابری در تصدی مدیریت11

 . نابرابری در تولد و رجحان نوزاد پسر بر نوزاد دختر .12
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 . نابرابری پدر با مادر از منظر فرزندان 13

 . نابرابری در برخورداری از حق مالکیت شخصی و کار 14

 . نابرابری در بر خورداری از حاصل کار 15

و مرد  . نابرابری در ارث و نابرابریهای مالی دیگر ناشی از وضعیت نابرابر زن16
 بلحاظ بارداری و پرورش فرزندان .

 . نابرابری در ازدواج.17

های کاهنده منزلت و مرد است!( و انواع طالق« حق)». نابرابری در طالق 18
 کرامت زن.

نابرابری حاصل از ترک خانواده توسط مرد و محکوم به سه کار شدن زن: . 19
بط سرپرست خانواده و کار برای تأمین معیشت خانواده و موقعیت مادون در  روا

 جنسی.

تواند چند کند اما مرد می. نابرابری از این نظر که زن یک همسر اختیار می20
اقع وهای دیگر نیز یک امر جامعههای مسلمان. امر در همسر برگزیند. در جامعه

 مستمر است. 

ابری، در . نابرابری که اجبار زن است، ولو به زور، به اطاعت از شوهر. این نابر21
جربزه »دهند که شود. زنان نیز مردانی را ترجیح میها طبیعی انگاشته میهمه جامعه

که باید با رابطه حق  ستارو، این رابطه قوا از این«. کردن زن را داشته باشندمطیع
 ماند. برجا می با حق جانشین شود. اگرنه، تا زمانی که بنا بر رابطه قوا باشد، نابرابری

 کشی جنسی از او     . نابرابری از رهگذر سوء استفاده جنسی از زن و بهره22

گرایی )زن شهوت مجسم است و شهوت او را به طرف مرد . نابرابری در شهوت23
پذیر علفبا وجود این، در آمیزش جنسی، زن محکوم به ایفای نقش  کشاند(.می

 است.



222 
 

گ و . نابرابری از رهگذر ناگزیر کردن زن به تن دادن به سرنوشت مرد، در مر24
 بعد از آن .

 . نابرابری در آموزش و پرورش 25

 . نابرابری در برآوردن نیازهای اولیه، غذا و بهداشت و پوشاک و مسکن 26

 ابری از منظر قربانی آزارهای جنسی بودن زن     . نابر27

 های مسلمان. نابرابری در پوشش بلحاظ مجبور بودن زن به حجاب  در جامعه28
 های دیگر  کند در جامعهو پوششی که او را جاذبه جنسی می

دیکتاتوری »ها را گرفتار که جامعه« جنسی». نابرابری از منظر رابطه قوای 29
 کند می« سکس

عی . از امرهای واقع مستمر، یکی پیش کش کردن همسر است به قدرتمداران. نو30
شد، زن را طالق دادن و او را به بستر قدرتمداری انگاشته می« مشروع»از آن که 

شویی فرستادن و سپس به عقد خود درآوردن است. نوعی دیگر پنهان کردن رابطه زنا
ت. و نوع چهارمی طالق دادن با است. نوع سومی مکرر کردن طالق و رجوع اس

 ست.اهدف ناگزیر کردن زن به تسلیم شدن به خواستهای شوهر و تن دادن به تحقیر 

ها نباشند که از رهگذر روابط قوا ایجاد شده این نابرابریها که بسا تمامی نابرابری    
را توجیه  های راهنما از خود بیگانه در بیان قدرت، آنهااند و اندیشهو استمرار جسته

ها هستند. هرچند اجماع بر سر جانشین کردن آنها با ترینوجود، مهمکنند. با اینمی
ها فرهنگ استقالل و آزادی نجویند و ها، بسیار مهم است، اما هرگاه انسانبرابری

ها پندارها و گفتارها و کردارها را با حقوق نسنجند، بنابراین، وجدان اخالقی انسان
ها، به های حق با حق جانشین نشوند، اجماع بر سر برابریا با رابطههای قورابطه

های راهنما را از خود بیگانه های قوا همچنان اندیشهعمل در نخواهند آمد و رابطه
 خواهند گرداند.
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 ضمیمه سوم

 های فرهنگ استقالل و آزادیدر ویژگی

 

 همانطور که ضد فرهنگِ . فرهنگ استقالل و آزادی ترجمانِ موازنه عدمی است 1
قدرت بیانگر ثنویت است. به سخن دیگر، در فرهنگ استقالل وآزادی، عناصر 

قابل  واجد زور وجود ندارند. این ویژگی فرهنگ استقالل و آزادی با شاخصهای زیر
 گیری است:اندازه

 . زیندگی جامعه و بسا طول حیات آن؛1.1

 د و اندازه بکار رفتن آنها در. میزان بکار رفتن نیروهای محرکه در رش1.2
 ویرانگری. بنا بر این،

ه نیروهای محرک. میزان رشد جامعه و اعضای آن و بسا شتاب آهنگ رشد آن و 1.3
 . در نتیجه،افتندبکار می های نزدیک و دور،آینده در ،که

. میزان مشارکت جمهور مردم در مدیریت جامعه و وطن خویش و بسا میزان 1.3
 در مدیریت زندگی جامعه جهانی مشارکت آنها

 کند ویژگی دیگری را که نو به نو شدن است:این ویژگی ایجاب می     

. فرهنگ استقالل و آزادی فرهنگ زندگی در نو به نو شدن است. زیرا هر 2 
رو، برد. از اینابتکاری میل به کمال دارد و به ابتکار یا ابتکارهای جدید ره می

ها و ابتکارها و خلقهای جدید است و در دی مجموعه ابداعفرهنگ استقالل و آزا
 شین را.های پیها و ابتکارها و آفرینندگیگیرد حاصل نقد شده مجموعه ابداعبر می

گردد  و ضد فرهنگ قدرت در جامعه بسته، فرهنگ استقالل و آزادی عقیم می    
ظام اجتماعی باز و عامل ، فرهنگ استقالل و آزادی فرآورده نشود. بنابراینبارور می

 است.پذیری انتحول



224 
 

 کنند مگر به تحقق ویژگی سوم:اما این دو ویژگی واقعیت پیدا نمی    

گ . در فرهنگ استقالل و آزادی گذار از اختالف به اشتراک است. در ضد فرهن3
 قدرت، گذار از اشتراک به اختالف است. گذار از اختالف به اشتراک و توحید

ها و بحث آزاد و ها و دانشها و هنرها و فنبه یمن جریان آزاد اندیشه کهاست چرا
شود و در جریان رشد، اشتراکها استقالل و آزادی انسانها در نقد، رشد میسر می

سان که نابرابری در دانشمندی نیز به یمن گردند. همانبیشتر و اختالفها کمتر می
است در جریان رشد، انجامند. بدیهیدانشان، به برابری در دانش، میبرکشیدن کم

انجامند. نو به نو شدن آیند که، به نوبه خود، به توحید میاختالفهای جدید پدید می
 یابد. فرهنگ و ارتقای سطح فرهنگ استقالل و آزادی این سان تحقق می

دهد اما گذار از اختالف به اشتراک و باال رفتن سطح اشتراک وقتی معنی می    
ی و ارتقای کیفیت زندگی باشد. ارتقای کیفیت زندگی به کاستن از ویران که هدف

ودن مرگ و افزودن بر زندگی بمعنای برخورداری از حقوق و، بدان، بر کرامت افز
 :های زیرویژگی کنند باژگی ربط مستقیم پیدا میرو، این سه ویاست. از این

بخشد و ضد فرهنگ ی. فرهنگ استقالل و آزادی، فرهنگی است که زندگی م4
قرار، فرهنگ استقالل و آزادی تنها حق زندگی را بجا ستاند. بدینقدرت، زندگی می

 آوردن نیست، زندگی بخشیدن نیز هست. زندگی بخشیدن در قلمروهای اقتصادی و
 واجتماعی و سیاسی و فرهنگی و در رابطه انسان با طبیعت، انسان را به نقش 

اند. حال آنکه بدون زندگی ها از یادها رفتهه در جامعهانگیزد کمسئولیتی بر می
شود. به اهمیت این ویژگی فرهنگ استقالل و دادنی نیز نمیبخشیدن، زندگی ادامه

که محیط زیست او در خطر جدی ببرد چراآزادی، انسان امروز بسا باید بیشتر پی
ر ض نابودی قرااست و زمان به زمان، بر شمار جانداران و گیاهانی که در معر

شود و، با این همه نشانه، بشر گویی هنوز باور ندارد که محیط گیرند، افزوده میمی
 میراند. میرد، میزیست به همان میزان که می
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امعه پس در هر جامعه، میزان حیات محیط زیست گویای توان ادامه حیات آن ج     
 در رشد، رشد در استقالل و آزادی است. 

جوید، و فرهنگ استقالل و رهگذر ابتکار و ابداع و خلق، هویت می. آدمی از 5
بخشد، تا بخواهی شفاف است. آزادی، چون زالل است، هویتی که به انسان می

بخشد، خالی از اغتشاش است و از رهگذر توان هویتی که این فرهنگ به انسان می
 جوید.بر توان افزودن، غنا و شفافیت می

ز روشنایی است، او میزانی که هویت آدمی مبهم، تیره و گریزان ا قرار، بهبدین     
سازنده ضد فرهنگ قدرت و گرفتار اغتشاش فزاینده در هویت خویش است. در 

ر یک بحران جهانی است، شفاف کردن فعالیتها د« بحران هویت»جهان امروز، که 
 توان بازگذاشت.تمامی ابعاد زندگی فردی و جمعی را به فردا نمی

کند، از دوستی تا ای که با دیگری برقرار میهرکس و هر گروه به واسطه رابطه     
ها و زندگیها در بخشد. فرورفتن رابطهرقابت و از رقابت تا تضاد، به خود هویت می

های حق با حق در های قوا و کمتر شدن رابطهتاریکی، ناشی از بیشتر شدن رابطه
های امروز تبدیل مل مهم اغتشاش هویت در جامعهها به عازندگی است. این رابطه

های قوا در تغییر هستند، هویتهای ناشی از آنها، ناگزیر، زمان به اند. چون رابطهشده
 شوند.تر میتر و مشوشزمان، مبهم

جمعی،  بنوبه خود، هویت یابی از راه ابتکار و ابداع و کشف و خلق، از هویت     
تولید،  رو، باید یکدیگر را حقوقمند دانست و تعاون درجدایی ناپذیر است. از این

 بمعنای عام کلمه، را رویه کرد:

من با حقوقمند و ». هویت جستن از راه ابتکار و ابداع و خلق و این اصل که 6
مندان تمندم چون همه انسانها حقوقمند و کرامتمند هستند و چون همه هستیکرام

، برخاسته از وجدان به استقالل و آزادی و دیگر حقوق «حقوقمند و کرامتمندند
ام، دشمن ها که من آنم که غیر از دیگریخویش است. اما اینگونه هویت جویی

... برخاسته از ضدفرهنگ ام وسلطه دیگریام، زیرام، مسلط بر دیگریدیگری
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ها، به قدرتند. در جهان امروز، بیش از پیش، انسانها، گروههای اجتماعی و جامعه
دهند. ناسیونالیسم خود در رابطه با دیگری، گروه دیگری، جامعه دیگری، هویت می

جویی از رهگذر بیگانگی جستن با ای که هویتگر، و همه آن بیانهای دینیسلطه
کنند و آن دسته از سنتها و عرف و عادتها که یه و بسا واجب میدیگری را توج

کارکردشان تولید حصارهای بلند بر گرداگرد هویت آدمی و زندانی شدن او در 
ها، راههای دوستی و غنا جستن اند که، در جامعهگذشته است کار را به جایی کشانده

 اند. صعب العبور گشته اند و یا تنگ ومتقابل فرهنگها از یکدیگر یا 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    
ق ر و ابداع و خلباورمندی، حقوقمندی، استقالل و آزادی خویشتن را در ابتکا

خویش، تعریف کند،  از ضد فرهنگ آزاد گشته و فرهنگ استقالل و آزادی، 
یابد هرگاه فرهنگ دوستی، را باز جسته است. اما فرهنگ این ویژگی را نمی

 ها، بنا بر این، همه مکانی و همه زمانی نباشند:های فرهنگی، حقفرآورده

انع م نبایدمه زمانی است و سانسورها . فرهنگ استقالل و آزادی همه مکانی و ه7
که اچراین فرهنگ همه مکانی و همه زمانی است از آن شوند که جهان را فراگیرد. 

ست در تولید عناصر این فرهنگ، زور نقش ندارد. چنانکه دانشی که آدمی بدان د
را نمایاند. بیان استقالل و آزادی نیز جهان یابد، خود خویشتن را بر جهانیان میمی

رو است که بدترین نوع سانسور، گیرد اگر حصارهای سانسور نباشند. از اینفرا می
ین از خود بیگانه کردن بیان استقالل و آزادی در بیان قدرت است. و کارسازتر
ها هروش، باز جستن بیان استقالل و آزادی و جستجو برای یافتن کارآمدترین شیو

 برای شکستن دیوارهای سانسور است.

ضد فرهنگ قدرت، چون حاصل ابتکار و ابداع و خلق نیست، جز از راه روابط     
که نسبت فرهنگ یابد. نتیجه اینقوا و زور از یک جامعه به جامعه دیگر انتقال نمی
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ها به زور، به به ضد فرهنگ را نسبت قابل انتشارها بدون نیاز به زور و انتشاردادنی
 دهد.دست می

رو گودن فرهنگ استقالل و آزادی و قابل انتشار بودنش در اما جهان شمول ب    
 این ویژگی است که دلیل درستی هر عنصر فرهنگی در خود آن باشد:   

هاشان در خودشان نیست. در بیرون آن و . عناصر ضد فرهنگ قدرت، دلیل8
است که عقل سازند. یک دلیل آن اینهایی هستند که عقلهای قدرتمدار میتوجیه
کند. کارش را در مدار خویشتن را از خلق ناتوان و به توجیه گری معتاد میقدرت

ر دبکاربردن دست آوردهای عقلهای مستقل و آزاد در ساختن این و آن ابزار که 
رو، دلیل نه در ساخته که نزد سازنده کند. از اینروند، ناچیز میویرانگری بکار می

 این ابزار است.

های راهنمای مردمانش تنها بکار توجیه ای که اندیشهعهقرار، در جامبدین     
کنند، آیند، و به وسیله آنها، انواع مصرفها، ولو ویرانگرترین آنها، توجیه پیدا میمی

گری بر جوید. در چنین جوامعی توجیهقدرت در اشکال گوناگونش فرمانروایی می
نا بر قاعده، نسبت توجیه به ب جوید. از این جا،ابتکار و ابداع و آفرینندگی غلبه می

  ابتکار و ابداع و خلق، نسبت ضد فرهنگ قدرت به فرهنگ استقالل و آزادی را
کند. بیشتر از این، هر یک از دو حالت برخود افزودن و یا از خود کاستن، معلوم می

کنند: اولی حاکی از پیشی گرفتن ابتکار و ابداع و در جامعه، حکایت از واقعیتی می
 کنند.گری حکایت مینزد آدمیان و دومی از سبقت گرفتن توجیه خلق

های برشمرده را داشته باشند، باید های فرهنگ ویژگیکه فرآوردهاما برای این       
 ار شود:میان حقوق و واقعیتها رابطه مستقیم ، یعنی بدون پا در میانی قدرت، برقر

ش و هنر و فن، بنا بر این، فرآورده . فرهنگ استقالل و آزادی، فرهنگ بینش و دان9
های حق با حق میان انسانها با واقعیتها و رابطه انسانها با های مستقیم میانرابطه

صر غیر عقالنی تهی ارو، از عنهای هستی است. از اینیکدیگر و میان اینان با پدیده
وغها که ها، فکرهای جمعی جبار، درقرار، وجود انواع مجازها، خرافهاست. بدین
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میان »و « راست مجازی»و « دروغ راست نما»و « ضد اطالعات»در این زمان 
شوند، بیانهای قدرت که بخش بزرگی از خوانده می« نیست دروغ تفاوتی وراست 

شوند الیقین انگاشته میکه علم« علمی»های دهند، نظریهآنها را مجازها تشکیل می
ه همه جبرهایی که انسان را از استقالل و شوند وباالخرو جبار عقول انسانها می

کنند، همه و همه، نشانه قوت گرفتن ضد فرهنگ آزادی و حقوق خویش غافل می
 هستند.

توان نتیجه گرفت که نسبت فرهنگ استقالل و آزادی به  ضد بر این اساس می     
 دهد.گرایی به مجازگرایی در هر جامعه بدست میفرهنگ قدرت را نسبت واقعیت
 در این باره باز گفتنی است که؛

انسان  . فرهنگ استقالل و آزادی فرآورده رابطه مستقیم انسان با واقعیت است.9.1
کند و با ایجاد رابطه مستقیم با واقعیتها فرهیخته کسی است که با خودشناسی آغاز می

د. شواندازد و بر ابتکار و ابداع و خلق توانا میاستعدادهای خویش را بکار می
یابد که بدون رابطه مستقیم با واقعیتها، ابتکار و هرکس تجربه کند، به تجربه در می

 ابداع و خلق ناممکن است. 

بخش عمده با واقعیتها و بواسطه قدرت  . ضد فرهنگِ قدرت حاصل رابطه 9.2
است. برای مثال، انسانی که، در خود، همچون یک اسطوره، یا یک  آن مجاز

نگرد و در واقعیتها از دید قدرت ، یا این و آن نماد قدرت میشخصیت اسطوره شده
کند. چنانکه عقل نگرد، عقل خود را به دستگاه مجاز ساز بدل میو قدرتمداری می

بختی که از دید والیت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم، در خود آن انسان نگون
 شود. و ابداع و خلق ناتوان میر  گشته و از ابتکار نگرد، دربست بنده زوو مردم می

 . دنیای مجاز سازی،  در این عصر،  دو شکل جدید جسته است: 9.3

گویند: سالحها و دیگر واقعیت را همان سان که هست باید پذیرفت. برای مثال می● 
سان که هستند، پذیرفت. باید آنها را همانهای ویرانگر واقعیتها هستند و میفرآورده
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پذیرفتن و یا نپذیرفتن اینگونه واقعیتها نیستند، موضوع پذیرفتن یا موضوع، 
 های راهنمایی هستند که در ساختن این واقعیتها، راهنما هستند.نپذیرفتن اندیشه

ها را دارند و زندگی القاء کردن به انسانهای عضو یک جامعه که بهترین زندگی●  
های رایج در جامعه ر بهتر است که تبلیغهای دیگآنها از زندگی همه انسانها در جامعه

در مقایسه با »شود که های زیرسلطه تبلیغ میمسلط است. در عوض، در جامعه
است بدون از بدیهی«. کنیمکشورهای هم سطح خود، ما از همه بهتر زندگی می

ه بو بی قدر کردنِ ارزشهای دیگر، « بنی آدم اعضای یک پیکرند»ارزش انداختن 
ر قطع رابطه مستقیم انسان با واقعیت و بدون ناچیز کردن زندگی د خصوص بدون

ها  از این گونه دنیاهای مجازی ساخت و، در مصرف، ممکن نیست برای انسان
 آن،  زندانیشان کرد.

که استعداد خلق که فرهنگ فرآورده کار او است، بتواند خلق کند، اما  برای این    
است که اندازه  ایر است و نیز فرهنگ مجموعهنیازمند همکاری استعدادهای دیگ

کردن  جامعیت آن گویای فعال شدن همه استعدادها و فضلهای انسانها  در نو به نو
 فرهنگ است:

استعداد . استعداد ابداع و ابتکار و خلق، تنها استعداد انسان نیست، بلکه این10
با فضلها همزاد و همکارند ها استعدادشود.اینهمراه با استعدادهای دیگر فعال می

آهنگشان در گرو عمل کردن به حقوق ذاتی است. در جامعه باز و فعال شدن هم
آورد. زیرا برخوردار از دموکراسی شورایی، فرهنگ جامعیت خود را بدست می

رو،  فرهنگ های در رشد است. از اینفرآورده فعالیت انسانها، بمثابه مجموعه
دارنده بیان استقالل و آزادی راهنمای سیاست و اقتصاد در استقالل و آزادی، در بر

به معنای  –خدمت انسان مستقل و آزاد، و در بر گیرنده دانشها و فنون و هنرها 
است.  این  –های جدید به روی انسانبیرون رفتن از دایره ممکن و گشودن افق

ن در ایجاد های آفرهنگ شامل انس اجتماعی است به این معنا که همه فرآورده
روند؛ شامل آموزش و پرورش و امکانهای اجتماعی و رابطه دوستی بکار می

اقتصادی و سیاسی و فرهنگی رشد است؛ در بردارنده تمام کارکردهای حقوق معنوی 
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 ایموضعهو حقوق مادی انسان و حقوق جمعی انسانها و حقوق طبیعت و حقوق 
و شامل زنده کردن طبیعت و جانداران  انداست که خود آنها نیز بیانگر حقوق ذاتی
های نو به نو شونده است. این فرهنگ، با و انسانها از راه ابداع و ابتکار و آفرینش

در برگرفتن وجدانهای تاریخی )گذشته مشترک( و  کنونی )حال مشترک( و در 
که وجدان علمی جمعی را پدید  –برداشتن بیان استقالل و آزادی  و دانش و فن 

گرداند که گذشته در حال و حال در آینده مشترک ،  زمان را بستری می-ورد آمی
دهد. این فرهنگ، یابد و بر  رشد بر میزان عدالت اجتماعی شهادت میجریان می

ها است، به تک تک انسانها کمک در همان حال، که فرآورده انسانهای عضو جامعه
ود بسازند. و این فرهنگ در کند هویتهای فردی و جمعی خویش را به دست خمی

ها هستند که جهت و هدف فعالیتها را های راهنما را و این اندیشهگیرد اندیشهبر می
 کنند. تعیین می

قتی سیر تحول جامعه چه  وقتی خالق فرهنگ استقالل و آزادی است و خواه و     
 .ستاهده اشود، در تحول اندیشه راهنما، قابل مشکه زندانی ضد فرهنگِ قدرت می

قرار، حیاتمندی فرهنگ که در گرو رشد و نو به نو شدن است، به میزان بدین   
ه مصرف، تولید نیروهای محرکه و بکار افتادنشان در جامعه و نیز، به نسبت تولید ب

 کند:بمعنای عام کلمه، بستگی پیدا می

خویش . فرهنگ استقالل و آزادی در همان حال که بطور مداوم بر جامعیت 11
آید. از افزاید، بکار انسانها در تحقق بخشیدن، به خویش بمثابه انسان جامع، میمی
رو، دو فرآیند، شاخص فرهنگ از ضد فرهنگ هستند: فرآیند جامعیت جستن این

ای است کند، جامعهای که زندگی نمیقرار، جامعهانسان و فرآیند شیی شدن او.  بدین
کند، به جای عمران طبیعت، میزان مرگ و میر کمتر می که، میزان زاد و ولد  را از

کند تا در نظام اجتماعی پردازد، نیروهای محرکه را ویران میبه تخریب طبیعت می
ای که بیشتر از تولید بسته بماند. اینک نوبت آنست که امر مهمی تشریح شود: جامعه

 شود: ز جبرهای زیر میاکند، گرفتار یک چند مصرف می
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نیز، « پیشرفته»های های اقتصادی، در جامعه. جبر پیشخور کردن. بنا بر داده11.1
شود. بنابراین، نسبت مصرف میزان مصرف از میزان تولید، زمان به زمان، بیشتر می

 گر شدت حاکمیت جبر پیشخور کردن در هر جامعه است .به تولید حکایت

ل گ ادامه پیدا کند، تعاد. جبر تخریب محیط زیست که هرگاه با همین آهن11.2
 خورد . ناپذیری برهم میمحیط زیست به طور درمان

که بر اثر از بین بردن منابع و آلودن محیط . جبر از پیش متعین کردنِ آینده. چرا11.3
اقتصادی سازگار با این جبرها، نسل آینده  –زیست و ایجاد ساختهای اجتماعی

هایی رهیچ نه معلوم که بتواند از بند آن تحت جبری چشم به جهان خواهد گشود که 
 جوید.

فروش کردن خود به مثابه نیروی کار که بهترین ترجمان نقش عمله . جبر پیش11.4
م را یافتن در ایجاد ضد فرهنگ قدرت است. بحران اقتصادی کنونی، از جمله، ه

حاصل زندگی قسطی و هم گویای شدت از خود بیگانگی انسانی است که بیش از 
 یش از استقالل و آزادی  خود غافل است.پ

 . جبر اطاعت از اوامر و نواهی بنیادهای اجتماعی قدرتمدار.  11.5

افزا که در جهان امروز، جو حیات اجتماعی را به طور . جبر خشونتهای برهم11.6
 سازد. روزافزونی سنگین می

 گیرند.. جبر نابرابریها که همچنان شتاب و شدت می11.7

یر ها فراگها و در سطح روابط میان جامعهجبر خشونتی که در سطح جامعه. 11.8
 شود.می

آورند، استقالل و آزادی و این جبرها که یک رشته جبرهای دیگر را ببار می     
برند و آنها را به  فراگرد ها میحقوق ذاتی و نیز استعدادها و فضلها را از یاد انسان

اند که ادامه حیات دانستهند.  ایرانیان، در باستان، میسپارگشتن می گیر شییشتاب
جهانی میسر نیست. در حقیقت، فرهنگ استقالل و  –ملی بدون فرهنگی  ملی 
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است از ایجهانی است و راست بخواهی، هویت هر انسان، مجموعه –آزادی ملی 
، سازد و هویت فرهنگ خویش و هویتی که از فرهنگ جهانیهویتی که او خود می

 یابد:بمثابه فرهنگی که فرهنگها در آن اشتراک دارند، می

 . فرهنگ استقالل و آزادی، هم ملی است و هم جهانی و هر جامعه و بسا هر12
کند. بنا بر این، فرهنگ جهانی عضو جامعه، در فرهنگ جهانی، سهم و حق پیدا می

از حق صلح و دوستی ی انسانها تر، و عامل برخوردارباید زمان به زمان غنینیز می
با یکدیگر باشد. جبرهای حاکم بر زندگانی فردی و جمعی، اضطراب و ترس و 

شود و می« برخورد تمدنها»گر توجیه« تمدن دینی»کنند. چنان که ناامیدی القاء می
خواندند و هایی که زمانی فرهنگ خویش را جهانشمول میدر درون جامعه

، توجیه و مشروع «فرهنگ مدرن غرب»ان به استعمارگری را با درآوردن جهانی
های نژادی و قومی و دینی و محلی، در حصار  این و آن کردند، امروزه گروهمی

« جوامع موازی»شناسان به ساختن جویند و به اصطالح جامعههویت، پناه می
ر شهرها، باال های اجتماعی دبندیمشغولند. در این فرایند، دیوارها که میان گروه

های بریده از بندیههای همبستگی و تبدیل جامعه به گروروند، گسستن رشتهیم
 کنند.یکدیگر را گزارش می

کننده حصارها و اما باز باید هشدار داد که این ضدفرهنگهای قدرتند که توجیه     
ها هستند. این ضدفرهنگها نه تنها از بهم پیوستن فرهنگهای استقالل و دیوارکشی
کنند و از هرگونه دید آوردن فرهنگ جهانی استقالل و آزادی ممانعت میآزادی و پ

کنند، بلکه در درون سازی برای مدیریت شورایی جامعه جهانی جلوگیری میزمینه
کنند که، در آنها، غلبه هر جامعه، فرهنگ همگانی را به پاره فرهنگهایی تجزیه می

هان در قهر و فقر فزاینده فرو رو است که جشود. از اینبا ضد فرهنگ قدرت می
های بزرگ که زندگی بر روی زمین را به  داس اجل بسپرد،  رود و ترس از فاجعهمی

 برد. همگان را در خود فرو می

در عوض، این فرهنگ استقالل و آزادی است که چون حاصل همکاری انسان    
تها را، هرچند کند. هویها را در دامن طبیعت وطندار میو طبیعت است، انسان
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کند. وطنداری نه گوناگون ولی، به یمن بعد جهانشمولِ هر فرهنگ، همگون می
دست آویز تعریف شدن در تضاد با وطنداران دیگر، که گشاینده عقل آزاد به روی 

 شود. هستی می

کند با ویژگی جامعیت بمعنای دمسازی با این ویژگی خود ربط مستقیم پیدا می    
 یی:دموکراسی شورا

خاطر که والیت با جمهور مردم است. . دموکراسی شورایی سیاسی است بدین13
خاطر که سلسله مراتب اجتماعی و تبعیضهای در همان حال اجتماعی است بدین

کند. در همان حال اقتصادی است هم مستقر،بر مدار قدرت، را الغاء و بی محل می
کند و هم بدین سبب که بر ی رها میبنیاد اقتصاد خاطر که انسان را از بندگیبدین

گیرند. هم فرهنگی است وفق عدالت اجتماعی، امکانها در اختیار همگان قرار می
لحاظ که جمهور انسانها، برخوردار از حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی، بدین

تند برخوردار از حق والیت بر میزان دوستی و دیگر حقوق ذاتی و حقوق جامعه هس
 کنند.آهنگ یکدیگر شرکت مید همو در رش

کند که فرهنگ استقالل و آزادی در برگیرد هر چهار این دموکراسی ایجاب می      
آورند، صورت یک از ابعداد روابط قوا و جبرهایی که پدید میبعد  را چنانکه در هیچ

های فرهنگی که همه خالی از دموکراسی را پوشش دیکتاتوری نگردانند و فرآورده
است که بعد رابطه با زور هستند، دموکراسی شورایی را قوام و دوام بخشند. بدیهی

های دیگر نیز وجود دارد. پس فرهنگ استقالل و آزادی که عناصر آن همواره جامعه
های دیگر های هر جامعه  با جامعهترجمان موازنه عدمی هستند، تنظیم کننده رابطه

گردد. هرگاه رابطه بر اصل موازنه عدمی، میو نیز اعضای هرجامعه با یکدیگر، 
با این  هانسان با محیط زیست و جانداران را نیز  بعد ششم بشماریم،  تنظیم رابط

هایی است که مرگ آوری و ویرانگری محیط بر وفق حقوق ذاتی، نیازمند فرآورده
عناصر های فاقد قرار، فرهنگ استقالل و آزادی مجموعهمحل بگردانند. بدینرا بی

گردد. مرگ و ویرانی آور و واجد عناصر رشد در استقالل و آزادی، بر میزان عدل می
 این فرهنگ، جاذبه و دافعه دارد:
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الل و آزادی به یمن جامعیت نسبی خویش، جاذب عناصر فرهنگ استق  - 14
 فرهنگ و دافع عناصر ضد فرهنگ است.

های حاکم و جامعه گروه بندی در مثال ایران، دولت همواره استبدادی بوده و    
ای اند. جنبشهای ایرانی که رشته بهم پیوستهایرانی پیوسته در دوگانگی زیسته

اند و آن، حل تضاد جامعه تولیدکننده با گروهاند، یک هدف را تعقیب کردهگشته
است. باوجود این، فرهنگ جامعه از ضد فرهنگ های اسلحه بدست، بودهبندی

د زور رفته است. اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت و کاربرقدرت نفوذ پذی
های قدرت، میوه تلخ ها در بیاندر زندگی روزمره و ... و از خود بیگانه شدن دین

های کنونی، غلبه ضد نفوذ پذیرفتن از ضد فرهنگ قدرت است. در مثال دموکراسی
شناسان ع و آفرینندگی، جامعهفرهنگ قدرت بر فرهنگ بمعنای فرآورده ابتکار و ابدا

و فیلسوفان و حقوقدانان را نگران محدود شدن روزافزون استقالل و آزادی 
 است.  شهروندان کرده

های استقالل و این واقعیت که دافعه ضد فرهنگ قدرت  نسبت  به فرهنگ     
شود را زیادت آزادی بیشتر و جاذبه آن نسبت به ضد فرهنگهای قدرت بیشتر می

کنند، یحال که اکثریت بزرگ انسانها در فقر سیاه زندگی مصرف بر تولید در همانم
مایه آنها زور که بن« فرهنگی»کند. افزایش ورود ضدارزشها و عناصر گزارش می

کند از فقر فرهنگ استقالل و آزادی، از کاهش خودانگیختگی است، گویایی می
 ش باروری فرهنگی. انسانهای عضو یک جامعه، بنا بر این از کاه

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، 

تر بر روی فرهنگهای استقالل و آزادی دیگر باز تر  و بر روی ضد فرهنگها بسته
آورد ابتکار و ابداع و کشف و خلق عقلهای نگ رههستند و بر عکس. اما وقتی فره

مستقل و آزاد است، فقدان ویژگیهای فرهنگ استقالل و آزاد و غیر حساس شدن 
های ابتکار و ابداع و شوند فرآوردهوجدان همگانی و وجدان اخالقی،  سبب می

کشف و خلق، در ساختن عناصر ضد فرهنگ قدرت بکار روند و فرهنگها بتدریج 
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های رو، این ویژگی و دیگر ویژگین انسان در مدارهای بسته بگردد. از اینزندا
 :معنوی ↔ربط مستقیم دارند با مدار باز مادی  یفرهنگ استقالل و آزاد

کند، اساس ویژگی که فقدانش فرهنگ استقالل و آزادی را آسیب پذیر می – 15
 رابطهِ را رابطه معنوی، با مادی رابطه قطع. است معنوی ↔نگشتن رابطه مادی 

راین، بیوجود و، بناببی آزادی، و استقالل رابطه، این در. کندمی مادی ↔ مادی
بیرون »کند که شوند. آلن تورن، جامعه شناس فرانسوی، خاطرنشان مینقش می

لحاظ، در دموکراسی، دین نبود دموکراسی است. بدین« بودگی انسان در رابطه بانظم
شود: بدون رابطه ظر او را که نقد کنیم و از نقص بپردازیم، این میکارآیی دارد. ن

که فرهنگ خلق شود و بود جبر، نبود فرهنگ است. چرار میجب معنوی، ↔مادی 
شود.  اما فرهنگ هست پس جبر است و مجبور خالق، بنابراین فرهنگ ساز نمی

معنوی  ↔نیست. فرهنگ هست زیرا مدار انسان فرهنگ ساز مدار باز مادی 
ار، شد. این مدمعنوی نبود، انسان فرهنگ ساز نمی ↔است. هرگاه مدار باز مادی 

از دینی  های راهنماخدا است.  هرگاه این مدار باز نبود، اندیشه ↔مدار باز انسان 
 کردند. آمدند و کاربرد پیدا نمیو غیر دینی، پدید نمی

ز بیگانه اراهنما اهمیت دارد، مراقبت قرار، به همان اندازه که اندیشه بدین      
نما در نشدنش در بیان قدرت، اهمیت دارد. اما مراقبت از بیگانه نشدن اندیشه راه

این، باروری فرهنگی انسان، فرهنگ را نیازمند ویژگی دیگری بیان قدرت، بنابر
 کند:می

گردد که میای جوید، سامانه. فرهنگ استقالل و آزادی وقتی جامعیت کامل می16
، به روی فرهنگها باز و به روی ضد فرهنگها بسته است. در این فرهنگ، عدالت

ه محک ببمثابه میزان، کاربردی مداوم دارد چراکه سنجیدن پندار و گفتار و کردار 
ار و کردار حق، به سخن دیگر، تمیز پندار و گفتار و کردار زوربنیاد از اندیشه و گفت

رو است که از خود بیگانه کردن ت غفلت پذیر. از اینترجمان حق، نه کاری اس
 گیرد:فرهنگ با تغییر تعریف عدالت و تغییر محل عمل آن انجام می
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های آیند. نایکسانیها در علم و فن و هنر پدید میها، نابرابری. در جامعه16.1
طه قدرت ها را توجیه گر راباستعدادها نیز وجود دارند. هرگاه نابرابری و نایکسانی

جوید که این و آن میان نابرابرها و نا یکسانها بگردانیم، عدالت همان تعریفی را می
اند: برابری برابرها و نابرابری نابرابرها )ارسطو(. یا فلسفه و بیان قدرت کرده

ت قرارگرفتن هر چیز و هر کس در جای خود )افالطون(. این تعریف، تعریف عدال
آید. بناگزیر، ها بر سلطه پذیرها میتوجیه سلطه مسلط به نابرابری است و بکار

شود. ای از فرهنگ استقالل و آزادی و ضد فرهنگ قدرت میفرهنگ مجموعه
گوید: بنابر قاعده، قدرت تمایل به تاریخ، بنابر گزارش امرهای واقع مستمر، می

لط و رو، ضد فرهنگ قدرت بر فرهنگ استقالل و آزادی مسفراگیری دارد از این
 گرداند. فرهنگ و جامعه را گرفتار انحطاط می

ق )هستی اما، هرگاه عدالت را میزانی تعریف کنیم که حق )هستی دار(  را از ناح   
دهد، بیشی یافتگان در علم و فن پوشاند( تمیز میندار و یا حقی که قدرت آن را می

کرانی را فراخنای بی هاشوند. استعدادو هنر نیروی محرکه رشد و برابر گردانی می
جویند برای بارورشدن و غنی بخشیدن به فرهنگ استقالل و آزادی. مشارکت می

 کند که جامعیت انسان و فرهنگ او است. همگان در رشد، هدف مشخص پیدا می

دهند که جای عمل عدالت را تغییر ها امکان میهای قدرت به مسلط. بیان 16.2
وایت است را هدف بگردانند. باز بنا بر تاریخ، به ردهند. یعنی میزانی که عدل 

ا و  امرهای مستمر، همه روز و در همه جا، تنگدستی امروز برای گشاده دستی فرد
عدالتی امروز،  شود. بیدر فقر زیستن امروز برای در ثروت زیستن فردا، توجیه می

همه عدل فردا،  ها و رسیدن به جامعهبه ضرورت بکاربردن زور برای برداشتن مانع
شود. اما چرا انسانها، برغم تجربه مداوم و نسل بعد از نسل، همچنان، توجیه می
زیند و  این و آن بیان قدرت را در خورند؟ زیرا در ضد فرهنگ قدرت میفریب می

د داتوانند ببینند که از فقر به غنی و از بدبختی به نیک بختی و از بیسردارند و نمی
   وجود ندارد.ی به داد راه
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. توحید همگان در حق ممکن و اشتراک همگان در قدرت ناممکن است. 16.3
برابرها به این دلیل ساده که قدرت  فرآورده روابط قوا است. هرگاه رابطه میان نا

رابرها باشد، بقدرت است. و هرگاه میان سلطه بیباشد، گوییم مسلط باقدرت و زیر
قرار، هرگاه عدالت را به نابرابری شوند. بدینحرکتی میدو طرف محکوم به بی

سلطه را یا طبیعی زیر –تعریف کنیم و یا محل عمل آن را تغییر دهیم، رابطه مسلط 
شویم و یا قانون طبیعت را مبارزه برای بقا از انگاریم و تسلیم تقدیر قدرت میمی

ش را به موقعیت یشویم موقعیت زیردستی خوانگاریم و برآن میراه زورآزمایی می
 زبردستی بدل گردانیم. 

فن و هنر  واما هرگاه عدالت را میزان تمیز حق از ناحق بدانیم، اختالف در علم      
 و دادگری و دوستداری و... از رهگذر برابری جستن، به توحید در علم و ...

ه انجامد. فرهنگ استقالل و آزادی، بر میزان عدلت، ابزار گذار از اختالف بمی
دهد. در جامعه دارای نظام اجتماعی باز و اشتراک را در اختیار انسانها قرار می

یابد و انسانها از روابط قوا آزادند. تا رسیدن به نظام پذیر، قدرت نقش نمیتحول
شوند و وزافزون  میهای فرهنگی رپذیر، به یمن میزان عدل، فرآوردهباز و تحول

قرار، عدل تنها در یابند. بدینط خالی از زور را میروابط قوا امکان تحول به رواب
یابد. در هیچ بیان بیان استقالل و آزادی است که جای خود را بمثابه میزان، می

تواند بعنوان میزان است. زیرا در بیان قدرت، عدالت نمیقدرتی، عدل میزان نشده
 کند. کاربرد پیدا

برد. در حقیقت، فرهنگ استقالل و می و میزان عدل را وجدان اخالقی بکار      
که این اخالق بخشی از آزادی از اخالق استقالل و آزادی جدایی ناپذیر است. چرا

 آن فرهنگ است و نقش دیده بانی را برعهده دارد.   

. هرگاه زور در کار نیاید، هویت انسان، هویتی است که او  از فرهنگ استقالل 17
ای بر آن شود که کار برد زور را کاهش ر زمان جامعهآورد. پس هوآزادی بدست می

کند و به خود و اعضای خود دارد که زور ایجاد میدهد، مرزهایی را از میان بر می
به ترتیبی که سه هویت هر عضو جامعه، اولی بخشد. هویت پایداری را می
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هویت خود ساخته او و دومی، هویت  حاصل از ابتکار و ابداع و خلق در 
ای با فرهنگ استقالل و آزادی  و سومی، هویتی که به عنوان عضو معهجا

 یابند.کند، این همانی میجامعه جهانی کسب می

گانه انسان آزاد حاصل فعالیتهای استعدادهای اوست . اینهمانی هویتهای سه18
کند. از این روست که او به زمانی که زندگی را عمل به حقوق و دفاع از حقوق می

ل حقوق و استقالل و آزادی، به مثابه اندیشه راهنما نیاز دارد. بیانی که شام بیان
سان اصول راهنما و روشها و معرف الگوها و هدف سازگار با استقالل و آزادی ان

 حقوقمند باشد. به ترتیبی که با سرمشق قراردادن آن؛ 

ابه رهنگ بمث. رابطه انسان با فرهنگ به مثابه قالب، به رابطه انسان با ف18.1
ل و گشاینده افق رشد، به یمن ابتکارها و ابداعها و خلقها، همه ترجمان استقال

شود. در حقیقت، وقتی فرهنگ آزادی و حقوقمندی انسان و همه زیندگان، بدل می
د پدید که رش شودمی نکه قدرت ساخته است بلکه آشود ن نمیقالب نیست، هویت آ

 و در صیرورت به سوی او.  بر روی هستی هوشمندکند میباز آورد و افق عقل را می

ها . در بخشهای وسیعی از جهان، از آنجا که دانشها و فنها در سطح جامعه18.2
گاه شوند و انسانها، از رهگذر فرآوردهمنتشر نمی ها و خدمتها، از رشد علمی و فنی آ

تر اطالعیباز آن  تر و خود راشوند و، در همان حال، دانشها و فنها را بغرنجمی
ها آید که آن را غیر عقالنیها، بیشتر خرافهیابند، فضایی بزرگ و خالی پدید میمی

گرایی و بسا پوچ تصور کردِن و فکرهای جمعی جبار و ضد اطالعها و بخت و اقبال
کنند. از این رو، ضرورترین کارها، مدار را زندگی و بیشتر از همه، خشونت، پر می

نها و فمعنوی گرداندن و آزادکردن جریان دانشها و  ↔را مدار مادی آنباز کردن، 
 وشرکت انسانها در بکارگیری دانشها و فنها و مشارکت در اداره امور سیاسی 

ها و جامعه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خویش است: مدیریت شورایی جامعه
 جهانی.
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خدرها، آلودگی محیط زیست، ونتها، مها، کمبودها، فقرها، خش. گستره خرافه19
شود، پرستی که دین جهانیان مینابسامانیها و آسیبهای اجتماعی و کیش قدرت

ساز به موجودهای اعالنهای خطر هستند به انسانها که دارند از موجودهای فرهنگ
شوند. زمان به زمان، اختیار خویش را بیشتر از دست ضدفرهنگ ساز بدل می

تر، یابند. به سخن روشنها میها را در خود فرآوردهرآوردهدهند و کمتر دلیل فمی
گردد. بسا سهم شود، کمتر میرابطه نیاز طبیعی با فرآورده یا خدمتی که مصرف می

شود. دلیل کنند، بیشتر نیز میها و خدمتهای ویرانگری که انسانها مصرف میفرآورده
ها و ؟ در خود فرآوردهیستها و خدمتهای ویرانگر چتولید و مصرف فرآورده
توان یافت. دلیل در بیرون آنها است. دلیل ضد فرهنگ خدمتها دلیل آن را نمی

 قدرت است که از انعقاد نطفه تا مرگ، قالب انسانها شده است.

ید و هر ساخته ای که دلیل را در بیرون آن باید جست، ساخته قدرت است و تول   
 د. قدرت تعلق دار آور است و به ضد فرهنگمصرف آن مرگ

و، به بزرگساالن  ها به دانش آموز و دانشجوترین آموزشبدین سان، از ضروری    
 است:نیز، این

ای درخور صفت فرهنگ استقالل و آزادی است که دلیل ساخته . آن ساخته19.1
 شدنش در خود آن باشد. چنانکه دلیل هر دست آورد علمی در خود علم است. و 

تقل و ای از این نوع، وقتی آزادانه است که انسان مسردن هر ساخته. بکار ب19.2
توان تصور کرد بزرگی انقالب آزاد را  در ابتکار و ابداع و خلق، بکار آید. می

رف فرهنگی را  وقتی انسانها مستقل و آزاد استعدادهای خود را در تولید و مص
ر خود آن باشد. هرگاه در هر ندازند که دلیل هریک داها و خدمتهایی بکار فرآورده

چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی واقعیت اجتماعی، برای آن 
ها و خدمتها در خود آنها باشد، جهان وارد عصر گذاری شود که دلیل فرآوردهبرنامه

 گردد.شود و رشد انسان جانشین رشد قدرت میاستقالل و آزادی می
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ز خود اایان روز کار آن روز خود را موضوع پرسش کند و . هرگاه هر انسان، در پ20
لیدی بپرسد: چند درصد از کارهایم خودانگیخته و چند درصد از آنها، دستوری، تق

های ازهاست، او اندو بنابر عرف و عادت و قرارگرفتن در این و آن رابطه قوا بوده
کم در مورد  فرهنگ و ضد فرهنگ و نسبت آمیخته شدنشان را با یکدیگر، دست

های دارای موقعیت مسلط و یا زیر سلطه، بخش آورد. در جامعهخود، بدست می
بط قوا اعظم کارهای روزانه انسانها، دستوری و تقلیدی و بخاطر قرارگرفتن در روا

شود، خودانگیختگی کمتر و فرمانبری محور میاست. به همان نسبت که مصرف
تعدادها، خود، مانع رشد فرهنگی فضایی حتی اسشود. از این رو، در چنین بیشتر می

شوند. پس ضرورتر کارها اینست که و عامل بزرگ شدن ضد فرهنگ قدرت می
تر گسترده بنیادهای جامعه، بر اصل موازنه عدمی، تغییر سازمان یابند و از راه هرچه

 ساز  قرار گیرند. آنکردن فضای ابتکار و ابداع و خلق، در خدمت انسان فرهنگ
ند، بیاندیشه راهنمایی بیان استقالل و آزادی است که چون هر انسانی بدان عمل ک

 اش رو به افزایش گذارد.درنگ خودانگیختگی
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 ضمیمه چهارم

 در اصول راهنمای اخالق استقالل و آزادی

 

ر . اصل اول، موازنه عدمی را راهنمای عقل کردن این همانی جستن با هستی د1
رقرارکردن مقام اندیشیدن و غافل نشدن از این رابطه در گفتار و کردار و پرهیز از ب

ین اصل رابطه قوا بادیگری و  اصول و فروع دین و یا هر اندیشه راهنمایی را به ا
نیز  از استقالل و آزادی و از دیگرحقوق و سنجیدن، به ترتیبی که انسان هیچگاه

رجمان استعدادها و فضلهای ذاتی خود غفلت نکند. اندیشه راهنمایی را بجوید که ت
دیشه موازنه عدمی باشد و گفتار و کرداری را بیابد که ترجمان آن اصل و این ان

ها جامعه راهنما باشد. در قلمرو اخالق، موازنه عدمی  در اصول زیر از سوی انسان و
 شود: و جامعه جهانی بکاربردنی می

. اصل دوم، اندیشه راهنما را راه و روش محبت شناختن و توحید با دیگری را 2
کند ارزش دانستن است. توحید به مثابه ارزش اخالقی اول، هنگامی تحقق پیدا می

ی که امید و شادی را ذاتی حیات بدانیم و استعداد انس و عشق ورزی را در دوست
بکار بریم و از این امر اساسی غفلت نکنیم که عشق به حق و میزان کردن حق در 

ها، بدون رعایت این میزان، دوستی نیستند، بلکه دوستی، توحید است. رابطه
کند. بنا بر توحید، در آغاز، بر میزان هایی هستند که قدرت ایجاد و قطع میرابطه

حق باید عمل کرد و  دیگر هرگز، در  حق، دوست و همکار باید شد و همواره به
قطع کردن تقدم نجست. حتی مشاهده بیرون رفتن از حق و به بندگی قدرت درآمدن 

باید انسان حقمدار را بر دوست، نه تنها نباید سبب قطع رابطه شود، بلکه می
ایستادگی بر حق و دعوت به حق  استوارتر کند. به ترتیبی که حق گریز خود در 
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باید ند دوستی پیشقدم شود. وقتی او چنین کرد، حق مدار همچنان میگسستن پیو
 عمل به حق را رویه کند و هیچگاه از بازگشت 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 ینکنند. بددیگری، رابطه دو حق است که یکدیگر را ایجاب می

 شان با یکدیگر، رابطه حقوقشان با یکدیگر باشد، از رابطه قوا با یکدیگر رهارابطه
آموزد که گذشتن از حق خود به خاطر دیگری، دروغ هستند. این اصل به هر دو می

 است. من از حق خود گذشتم و شما هم از حق خود بگذرید و من اول از حق خود
کس و کار و دوست، خود و کس و کار و دوست و دیگری را گذشتم و بعد از حق 

کند، تابع محکوم حکم زورکردن است. زیرا کسی که به حقوق ذاتی خود عمل نمی
زور است و چشم پوشیدن از حق، تسلیم زور شدن است. اگر این زور از ناحیه 
دوست باشد، چشم پوشیدن از حق، دفاع نکردن از حق دوست نیز هست: عمل به 

 .ق خود و دفاع از حق دیگری، دو روش از روشهای پیروزی بر زورمداری هستندح

انی توحید اندیشه راهنما و عمل، اخالق، همین است. بسیارتر از بسیار کس     
زشهای هستند که، در نظر، پیشرو هستند و در کردار واپسگرا، در نظر، جانبدار ار

کند یه یک اصل اخالقی تحقق پیدا مواال هستند، در عمل بنده قدرت. توحید بمثاب
 شود.وقتی عمل ترجمان اندیشه راهنما می

ای به وفای به عهد، عمل به توحید به مثابه ارزش اخالقی اول است. اهمیت وف    
اند. حقوق معنوی و ارزشهایی عهد بدان حد است که دین را عهدشناسی خوانده

 ی و... همه ترجمان توحید بهچون خدمتگزاری، فداکاری و دفاع از حقوق دیگر
 مثابه ارزش 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 

بگردند و  توحید اجتماعی اصل و تضاد منافع فرعشود که در جامعه، می
. به ترتیبی که  همواره، اختالف منافع بر وفق اصل توحید اجتماعی حل و بمانند
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های دیگر، فصل گردد و اعضای جامعه با یکدیگر و جامعه در روابط خود با جامعه
 همواره از حق صلح برخوردار باشند. 

اخالقی آورد. پس اصل اما این اصل اخالقی را انسان است که به عمل در می     
وری دوم بر عهده گرفتن مسئولیت رهبری از سوی هر انسان و شرکتش در اداره جمه

 شهروندان است:

مروز . استعداد رهبری را، بر میزان عدل، فعال کردن، اصل سوم است. در جهان ا3
بینیم که در هیچ کجا، انسانها خویشتن را دارای استعداد رهبری و که بنگریم می

دانند و، در برابر، آنها که خویشتن را یت جمهور مردم نمیحق مشارکت در وال
شمارند و اطاعت از خود را بر استعداد را خاص خود میانگارند،اینمی« نخبه»

کنند. خود را صاحب استعداد رهبری دانستن و بکاربردن همگان واجب می
جامعه را استعداد در اداره زندگی خویش، زندگی صلح آمیز و توأم با رشد در این

استعداد و حق را از آن هر انسان و هر موجود زنده شمردن،  حق خود دانستن و این
هم حاکی از شعور بر استعدادهای خدادادی در نزد تک تک انسانهاست، هم حق 

رو اصل و ارزش اخالقی در خور مردمساالری شورایی است. مسئولیت بوده و از این
کند که هم خود الگو و حق شعور دارد، ایجاب میاستعداد اخالقی انسانی که براین

ق حبگردد و هم کسانی که از استعداد و حق خویش غافل هستند را به استعداد و 
پرستی، خویش بخواند . اسطوره سازی و اسطوره پرستی، به خصوص شخصیت

ر ناقض همگانی بودن استعداد و حق رهبری است. بنابر این ارزش، همگان پاسدا
رامت یکدیگر و همگان مسئول همت گماردن به امور همگانی هستند. حقوق و ک

الق هرگاه جمهور مردم بدین مسئولیت عمل کنند، رهبری همگانی جامعه، تبلور اخ
ا و درخور زندگی شورایی و استقالل و آزادی و حقوق انسان و حقوق جمعی انسانه

 شود.حقوق طبیعت و جانداران می

کند آن کس که رشد نمی»ش شناختن و آگاهی از این قاعده و، بدون رشد را ارز     
و عمل به این قاعده، چنین رهبری تحقق نیافتنی « کندشود و ویران میویران می

 است: 
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. رشد، اصل راهنما و ارزش چهارم اخالق در خور مردمساالری شورایی است: 4
آزادی  از استقالل وهر گاه از رشد، رشد انسان مقصود باشد، تنها وقتی هر انسانی 

های راهنما رو، نقد اندیشهشود. از اینو حقوق خویش برخوردار است، رشد پذیر می
و هر جمع  به ترتیبی که همواره بیان استقالل و آزادی بمانند، حق و وظیفه هر انسان

سان، ابالغ و هشدار و بشارت و انذار، آن حق و ارزش اخالقی انسانی است. بدین
د هر ازه بکار رفتنش، اندازه رشد انسانها در استقالل و آزادی و رشاست که اند

است و همگان هایی که قدرت ارزش اول گشتهدهد. در جامعهجامعه را به دست می
انشین در پی به دست آوردن این و آن نماد قدرت هستند، رشد انسان با رشد قدرت ج

و انذار، به تدریج، از میان بر  ه ابالغ و هشدار و بشارتشود و پیامبری به مثابمی
 خیزد. نمونه بارز آن، بحرانهای سخت اقتصادی و مالی هستند که، زمان به زمان،می

دهند، اما، متصدیان گیرند. هر بار، اهل دانش خبر وقوع بحران را میجهان را فرا می
ه تقصیر مانند. تنها دولتمردان نیستند کامر و جمهور مردم روی زمین از آن غافل می

ها نیز تقصیر دارند. از ارزش خود برانگیزی غافل ماندن و شرکت دارند، جامعه
کوشیدن نکردن در نقد و ابالغ حق و هشدار و انذار نسبت به ناحق و، به القیدی، ن

جا در بازگرداندن ناحق به حق و سپاسگزاری نکردن از قیام کنندگان به حق و ب
 کند.های بزرگ را ناگزیر میر آمدن به فاجعهآوردندگان وظیفه پیامبری، گرفتا

فعال و خالق  تفاوتی و القیدی و فعل پذیری ضد ارزش بوده، ورو، بیاز این     
از  بودن و در خود برانگیختن بر یکدیگر پیشی گرفتن، ارزش اخالقی و مسئولیتی

که چرامسئولیتهای بزرگ انسان یا انسانهایی است که در خور این عنوان هستند. 
گران تفاوتی، سرنوشت خویش را به قدرتمداران ستمگستر و توجیهپذیری و بیفعل

 قدرت سپردن است.

خواهد. پس این اصل اخالق نیازمند اما رشد روش و سمت یابی و هدف می     
 دو اصل دیگر، یکی میزان عدل و دیگری هدف داری است:

ر خور  رابطه حق با حق و جمهوری . میزان عدل، به مثابه اصل و ارزش اخالقی د5
شهروندان شرکت کننده در اداره جامعه خویش، بیش از همه، به کار سنجش پندار 
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آید: پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک. حق راست و گفتار و کردار آدمیان می
شوند قدرت که مجبور گفتن و حق راست شنیدن، از حقوق انسان هستند و مانع می

قرار، عدل به مثابه ارزش ها حاکم شود. بدینانها به دروغ است بر رابطهکننده انس
کند: اندازه رواج دروغ و فریب و اخالقی، انسانها را از این قاعده بس مهم آگاه می

فریفتاری و نیرنگ و ریا  و وسوسه و حسد و نفاق و بهتان و سخن چینی و عیب 
ر شدت و وسعت زورگویی در یک جویی و بدگویی و ... و رذائل دیگر، گزارشگ

، شیوع دروغ «کنندچنان که هستید بر شما حکومت می»جامعه است. بنا بر قاعدهِ 
در هر جامعه، اصالت و خدایی جستن قدرت در آن جامعه و سنگین شدن میزان 

خاطر، حق راست گفتن و راست شنیدن در کند.  بدینها را گزارش میزور در رابطه
 وق و واالترین ارزشهای اخالقی است.   شمار مهمترین حق

جستجوی میزان عدل و کاربردهای مختلف آن در صحنه زندگی شرط بقای        
ارها ی است. میزان عدل، به خصوص، به کار تمیز پندارها و گفتئمردمساالری شورا

آید. مهمترین کاربردهای میزان عدل و کردارهایِ بیانگر موازنه عدمی از غیر آن می
 ر قلمرو اخالق، عبارتند از:د

عادل و جامعه جهانی  هآموزد که انسان عادل و جامع. میزان عدل به آدمیان می5.1
کند که عمل آدمی بیانگرِ اصل و اندیشه راهنمای او باشد عادل وقتی تحقق پیدا می

تن و بر و این اندیشه بیان استقالل و آزادی باشد. چه سود از موازنه عدمی سخن گف
محوری عمل کردن؟ چه سود به داشتن مرامی تظاهر کردن و عملی ل ثنویت تکاص

گ اه ناقض آن داشتن؟ میزان عدل انسانها را از این قاعده بس ارجمند و کارآ آ
است که، در آن، عمل فردی و عمل جمعی  ایکند: جامعه رشید و در رشد، جامعهمی

ر، گویای ازه ناسازگاری عمل با باوبا اندیشه راهنمای فرد و جمع سازگار باشد. اند
کردار  نشانگرِ میزان حاکمیت زور بر پندار و گفتار و و میزان ضعف وجدان اخالقی

گویایِ  ،نیزبیانگرِ اندازه تخریب نیروهای محرکه و واپس رفتن جامعه،و  و انسانها
 گستر است.ویرانی کفایت و فسادتصدی امور جامعه از سوی زورمدارهای بی
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آموزد که تنها قدرت )= زور( انسان را از حقوق خود میزان عدل به آدمیان می .5.2
هایی که بیشتر و بسا عموم مردم معتاد به اطاعت از قدرتند، کند. در جامعهغافل می

اطر به خ»، یا «به خاطر شما از حق خود گذشتم»عادت منت گزاردن بر یکدیگر که 
هم ت. میزان عدل، ما را از این قاعده م، به رواج اس«دیگری از حق خود گذشتم

گاه می ها با یکدیگر، از کند: در هر جامعه، به همان میزان که انسانها در رابطهآ
پوشند، نظام اجتماعی ظالمانه و ضد رشد و ویرانگر نیروهای حقوق خود چشم می

ای، بنیادها قدرتمدار هستند. از جمله، دولت نه محرکه است. در چنین جامعه
با  رجمان والیت جمهور مردم که تجسم روابط قوا در درون جامعه و میان جامعهت

 های دیگر است.جامعه

. حق راست گفتن و راست شنیدن، بدون شفاف شدن پندارها و گفتارها و 5.3
کند. از آنجا که پندار و گفتار و کردار قدرتمداران مبهم کردارها تحقق پیدا نمی

ردارها کار اول آنهاست، شفاف کردن پندارها و گفتارها و است و ابهام است که دستی
گیرد. افزون شود. میزان عدل این مسئولیت شناسی را اندازه میمسئولیتی همگانی می

دهد: میزان ابهام در پندارها و گفتارها و کردارها، بر این، این قاعده را هم به دست می
معه و میزان زوری است که شاخصی برای اندازه گیری حاکمیت استبداد بر جا

ه، ها در بردارند. جنگها و بحرانها و ویرانگریهای اقتصادی و جز اینها، از جملرابطه
انی که قدرت فرآورده ابهام در پندارها و گفتارها و کردارها هستند. در جامعه، به میز

آورد، اخالق و رویه درخور خود را جوید و انسان را به بردگی در میاصالت می
ش کند تا جایی که وجود ابهام در پندار و گفتار و کردار ناگزیر و بسا ارزتحمیل می

است: زبان ایرانی، اعتیاد به اطاعت از قدرت، دو زبان پدید آوردهشود. در جامعهمی
خستین، نمبهم برای گفت و شنود با نامحرم و زبان شفاف برای گفتگو با محرم. زبان 

است که راست گفتن و راست شنیدن مجازات سنگین دهای شزبان رایج در جامعه
 یی استبداد زدایی است.روست که ابهام زدادارد. از این

. واکنش زورگو نگشتن و در همان حال، همه راههای نفوذ را بر او بستن، 5.4
چنان که با زورگویی جز تخریب زورگو حاصل نشود، عدل است. بکاربردن 
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ا شدن زورگو از بیماری زورگویی، کاربرد موازنه زدایی برای رهروشهای خشونت
شود که اندازهِ واکنش نشدن و عدمی در اخالق است. در اینجا عدل میزانی می

 دهد.عارف بودن برحق ابتکار عمل و بکار بردن آن را، بدست می

شود. این عارضه . انسان موجودی به طور واقعی تواناست و ناتوانی عارض او می5.5
آورد. در حقیقت، آن را با ایجاد روابط انسان خود برای خویش پدید میرا هم 

رو، پندار و کرداری که توانایی سازد. از اینقدرت و حاکم کردن قدرت بر خود می
ی ستم و رفتار انسان را از یاد او ببرد و او را گرفتار باور دروغ به ناتوانی خود کند،

ز کار سنجش اندازه برخورداری انسان ا ضد اخالق آزادگان است. میزان عدل به
گاه میتوانایی خود می کند: در هر آید. این میزان ما را از قاعده مهم دیگری آ

ای که میزان برخورداری اعضای آن از توانایی خویش باالست، آن جامعه جامعه
ر تر، و انسانهای عضو آن از استقالل و آزادی خود بیشتر برخوردارند و بار زومستقل

زده، احساس ناتوانی، یک احساس ها کمتر است. در جامعه استبداددر رابطه
 همگانی و یأس ترجمان آنست.

یش . اعتماد به نفس، و در عملِ به حق به انتظار دیگری ننشستن، و نفس خو5.6
ان و را مکلف دانستن رفتار اخالقی بر اصل موازنه عدمی است. میزان عدل به انس

اد به نفس ان و چه اندازه نفس خویش را مکلف بشمارد و اعتمگوید چسجامعه می
 ارد. دداشته باشد و این ارزش اخالقی عالی چه اندازه در آموزش و پرورش کاربرد 

. امروز بیشتر از زمانهای گذشته، فکرهای جمعی جبار، انسانها را از استقالل 5.7
ی غرب، فرد اصالت جسته هاگویند در جامعهاند.  میو آزادی خویش محروم ساخته

است. اما فرد نه تنها در برابر قدرت و بنیادهای قدرتمدار تنها گشته، بلکه بیش از 
دهد. میان تولید و مصرف است و میپیش، استقالل و آزادی خود را از دست داده
ای مستقیم  وجود دارد. در حقیقت، فکرهای جمعی جبار و احساس ناتوانی، رابطه

ای بستگی مستقیم به احساس توانایی اعضای آن جامعه دارد. هحیات هر جامع
مبارزه با احساس ناتوانی و کوشش برای درمان این عارضه از جمله در گرو آزاد 
کردن جامعه از فکرهای جمعی جبار است. میزان عدل، اندازه تولید و مصرف 
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ها، به دست فکرهای جمعی جبار، بنا براین، اندازه رهایی جامعه را از این فکر
 دهد.می

«. سنجندشخص را به حق می»است که، در آن،  ای. جامعه رشد یاب جامعه5.8
ی سنجیدن حق به شخص، روش زورپرستان است. با وجود این، در جامعه، به میزان

شود، سنجیدن حق به شخص، نه تنها ضد اخالق بشمار نمیکه قدرت پرستیده می
س مهم بشود. میزان عدل، ما را از این قاعده می رود، بلکه جبری اخالقی انگاشته

گاه می شود، میزان زور هایی که حق به شخص سنجیده میدر جامعهکند: آ
ها باال و انسان بنده قدرت و تحت انواع استبدادها است. اندازه در رابطه

سنجیده شدن شخص به حق، اندازه استقالل و آزادی و شرکت انسانها در 
 دهد. معه خویش را بدست میاداره امور جا

شود، تقدم و حاکمیت مصلحِت هایی که حق به شخص سنجیده میدر جامعه     
شود. بیرون از حق بر حق، نه تنها پذیرفته است، بلکه دستوری اخالقی شمرده می

سازد و علت نشستن این ضد اخالق بجای اخالق آنست که حق با قدرت نمی
شود. ت مینبداری از حق، ایستادگی در برابر قدرسازد. جامصلحت را قدرت می

کند و به بینند، مصلحت گرایی شیوه میکسی که خود را توانا به این ایستادگی نمی
شود ضد اخالق را جایگزین آید که ناگزیر میتدریج چنان به بندگی قدرت در می

با  سازگاراخالق کند. به این معنا که عمل به مصلحت را اخالقی و عمل به حق نا
 کند.خواست قدرت را غیر اخالقی تلقی 

شود و یا بیان قدرتی هایی که دین در مرام استبداد از خود بیگانه می. در جامعه5.9
گردند و برای همدیگر، گردد، اعضای آن، قاضی یکدیگر میاندیشه راهنمای آن می

تیاد اعضای یک کنند. بنا بر قاعده، میزان اعغیابی، حکمهای محکومیت صادر می
جامعه به حاکم کردن خود و محکوم کردن دیگری و بیگانه را عامل کم و 

های خود شمردن، اندازه کاربرد زور در آن جامعه و اندازه نزدیکی اندیشه کسری
رو، میزان عدل هم بکار آن دهد. از اینراهنما به بیان قدرت فراگیر را به دست می

ع اندیشه راهنمای استبدادزده را معین کند و هم ترازویی آید که اندازه اعتیاد و نومی
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شوند. زیرا است که، بدان، انسانها از شدت اعتیاد و نوع اندیشه راهنمایشان آگاه می
اصل تغییر کن تا تغییر یابی و الگوی تغییر  بگردی، بدون بکاربردن  میزان عدل 

 گردد.   بمثابه ارزش اخالقی، به عمل درآوردنی، نمی

که حق هستی دارد و ناحق فرآورده . قیام به حق  به میزان عدل نیاز دارد. چرا5.10
 زور و پوششی از دروغ بر حق است. عدالت تمیز هستی دار از هستی ندار است.

آید. اما زور جهت ویرانگری برای مثال، نیرو وجود دارد و به کار زندگی در رشد می
ای میان دو انسان و یا میان جود ندارد. رابطهبخشیدن به نیرو است و خود به خود و

ه تضاد شود، اگر رابطانسان و جانداری دیگر و یا میان انسان و طبیعت برقرار می
ابطه رباشد سبب از خود بیگانه کردن نیرو در زور و بکاررفتنش در تخریب دو طرف 

را باز  بیعت خودای قطع شود، نیرو طکه چنین رابطهشود. اما به محض اینمی
قرار، عدل به مثابه یک میزان اخالقی، ما را از انواع از خود بیگانگیها یابد.  بدینمی

اندازه از خود آموزد که: می کند و این قاعده راها آگاه میو شدت آنها در جامعه
و  بیگانه شدنِ حق در ناحق، در یک جامعه، اندازه  غفلت انسان از استقالل

امعه، و نیز اندازه نا برخورداری انسان از حقوق آزادی خویش، در آن ج
ه . اخالق استقالل و آزادی چون وجدان اخالقی جامعدهدخویش را نشان می

دارد که از راه بازیافتن انگیزد و آنها را بر آن میگشت، انسانها را به قیام به حق بر می
بسیار سخت  استقالل و آزادی و حقوق خویش و عمل به آنها، آن آسیب اجتماعی

 را درمان کنند که فراوانی از خود بیگانه شدن حق در ناحق است.

اند، نما ولی در واقع ضد اخالق رواج یافته. تبعیضهایی که به دلیل سنن اخالق5.11
ها، بسیارند. چنانکه هنوز تبعیض میان دختر و پسر، یک امر طبیعی و در جامعه

رود. ن میان این دو، کاری زشت گمان میاخالقی به شمار رفته و برابری قائل شد
کند و هر تبعیضی، زشت کاری است. که تبعیض را قدرت ایجاد میغافل از این

گیرد. از آنجا که میزان عدل، ایجاد و بکار رفتن تبعیضها را در جامعه، اندازه می
رت تبعیضها احکام قدرت فرموده هستند، اندازه به کار رفتنشان اندازه بندگی از قد

دهد. و شمار تبعیضها و اندازه بکار رفتن آنها، گزارشگر انحطاط را به دست می
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ایست که اخالقی هر جامعه است. جامعه دارای نظام مردمساالری شورایی، جامعه
شود که مسابقه در آن تمامی تبعیضها ملغی هستند. در آن جامعه، اخالقی رعایت می

افزودن، به یمن تقوا، میان انسانهای مستقل در دانش پژوهی و دادگری و  برکرامت 
شناسد و جریان رشد را جریان گذار دائمی از نابرابری و آزاد و حقوقمند را ارزش می

 گرداند .در دانش به برابری در دانش می

های تتحمیل نظر بر واقعی وردن انسانها وآو از قالب درنظر  قالب انگاری. 5.12
که ترین کارها است. چراآزادگی، در شمار زشت ، ستم و به لحاظ اخالقطبیعی

ی که انسان است افزاید و سرانجام نیز از واقعیتویرانی بر ویرانی و مرگ بر مرگ می
گیرد. برای مثال، وجود استعداد را می« باطل شد»حکم  و واقعیتی که طبیعت است
نبود، موجود  استعدادای، یک واقعیت است. زیرا اگراینرهبری در هر موجود زنده

مه زنده نیز نبود. اما نظری که برای یک شخص و یا یک گروه والیت مطلقه بر ه
ین نظر به زورِ اواقعیت است. تحمیل این ناسازگار با  یشود، نظرزیندگان قائل می

دانیم چنین زوری ویرانی و مرگ همگانی را ببار نزدیک به مطلق نیاز دارد و می
نی که اعضای جامعه استعداد رهبری خود دنی است. و به میزارو، ناشآورد. از اینمی

شود و استبداد مستند بدان، محکوم اعتبار میبرند، نظر بیرا در رشد خویش بکار می
را به موضوع شناسائی  ر با واقعیتنظ خوانائیگردد. میزان عدل، اندازه به زوال می
گاه میما را از این قاعده  و نیز این میزان .دهددست می هر اندازه باور، کند: آ

ه از مرام و اندیشه راهنما با واقعیتهای برحق سازگارتر، انسانهای عضو جامع
ی، از . بحرانها، برای مثال، بحران اقتصاداستقالل و آزادی و رشد برخوردارتر

رای بجمله، حاصل ناسازگاری نظرهای رایج با واقعیتهای برحق و به کاربردن زور 
ها  های نظرهایی است که مجازی اند. هرگاه جامعهمایهجلوه دادن بنقی و حقیواقعی 

ن که ساآن اخالق آزادگی بجویند و بپذیرند که نظر نظر است و چه بسا با واقعیت
ذیر توجیه ناپ، قدرتمداری و در هر حال قالب نیست فاصله بسیار داشته باشد هست

 .خیزدشود و از میان بر میمی
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انگیخته، ارزش و نقش مرده در دست جا، ابتکار و ابداع و خلقِ خود. از این 5.13
ا مشوند. میزان عدل مرده شوی را بازی کردن، ضد ارزش و ضد اخالق آزادگی می

گاه می توان تصور کند. میرا از  اندازه ابتکارها و ابداعها و خلقهای خودانگیخته آ
ه، انسانها به جای آنکه از یکدیگر هایی خواهند شد هرگاها چگونه جامعهکرد جامعه

ع استثمارها ضداخالقی ها، انواخوردند. در آن جامعهبخورند، از عمل خویش 
آیند و اطاعت از امر و نهی روند و اعمال قدرت فرموده زشت بشمار میبشمار می

 شود.زورمدار، ستم به خود و دیگری دانسته می

امانه ارزشهای اخالقی راهنما، یعنی . خوب آن فعلی است که سازگار با س5.14
دانیم که حق، باشد. این خوب برای همه، در همه جا و همه وقت خوب است. می

را از آنِ « خوب»برد و آنگاه سلطه را از شمار انسانها بیرون میگر، نخست زیرسلطه
توجیه  آمیز خودانگارد و برای این رفتار تبعیضمی« دون انسانها»خود و بد را از آنِ 

تراشد. اما کسی نپرسیده است که آیا ممکن است خوبی که دینی و یا فلسفی نیز می
حق است را بتوان  برای کسی روا دید و از کس دیگری دریغ داشت؟ به سخن 

بتوانند خود از حق برخوردار باشند و به حق  تکبراندیگر، چگونه ممکن است مس
ته باشند ونه بتوانند بدان عمل کنند؟ عمل کنند اما مستضعفان نه این حق را داش

دانند تا خود را از حقوق خویش محروم نکنند، گرهای نگون بخت نمیسلطه
پذیران را از آنها محروم گمان برند. رابطه میان زورگو و زورپذیر، توانند سلطهنمی

 شوند که  ازکند. هردو برده قدرتی میهر دو را، از استقالل و آزادی، محروم  می
آید. علم به رابطه حقوقمندها با یکدیگر و عمل سلطه پدید میزیر –رابطه سلطه گر 
گر و زورگویی پیدا شود، سخت کم شمار باشد شود که اگر هم سلطهبه آن، سبب می

یافت سلطه درمیو نتواند بساط سلطه گری و زورگویی را بگستراند. و نیز اگر زیر
و خود باید به آنها عمل کند، تن به سلطه  که حقوق ذاتی وجود و حیات اویند

که هرگاه بخواهد زورگوید، آید برای اینداد. میزان عدل  به کار انسان میگر نمیسلطه
باید ویران کند و هر زمان به یادش آورد که برای زورگویی نخست خود را می

یاد  خواست زور بشنود، خاطرنشانش کند که حق خویشتن و عمل کردن بدان را از
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آورد که ممکن نیست کسی آن خوبی . این میزان به یاد همگان میاستبرده
  را  که حق است برای خود بخواهد و از دیگری دریغ کند.

جاذبه  .  کاربرد میزان عدل در اخالق، راهنمای پندار و گفتار و کردار کردن5.15
ن سخنی و یا که عمل )اندیشیدن و یا گفتو دافعه خودجوش حق است. توضیح این

ه کردن کاری( هرگاه حق باشد، نسبت به هر عملی که حق باشد، جاذبه و نسبت ب
ل هر عملی که حق نباشد، دافعه دارد. در عوض، عملی که حق نباشد نسبت به عم

دیگری که حق نباشد، بطور خود جوش جاذبه ندارد. بلکه دو مرتکب ناحق، 
قابت و یا دشمنی و یا دوری از یکدیگر ر باید سود و زیان، همدستی و یا نخست، می

 شود.   را بسنجند و مصلحت حاصل این سنجش می

باید به کار اندازه گیری رعایت شدن اصول قرار، میزان عدل نخست میبدین     
دل بیعرو، بدون هدفداری، میزان راهنمای اخالق استقالل و آزادی بیاید. از این

شد، راه خط مستقیم که هرگاه هدف صیر به حق باخاطر شود. یکی به اینمحل می
آورد و انحراف گردد. به سخن دیگر، میزان عدل، تمام دقت خویش را بدست میمی

 دهد:از حق را در جا نشان می

. ششمین اصل و ارزش اخالق آزادگی که در خور مردمساالری شورایی است، 6
مان، رابطه مستقیم است با ز آموزد که میان هدفهدفداری است. این اصل به ما می

وقتی انسان از استقالل و آزادی خود برخوردار و عامل به حقوق خویش است. 
شود و ثانیاً،  هرگاه او قدرتمدار باشد، اوالً رابطه هدف با زمان غیرمستقیم می

وق متناسب با اندازه محرومیت انسان از استقالل و آزادی خویش و غفلتش از حق
 که:شود. توضیح اینه میخود، زمان کوتا

شود. هر استبداد برقرار می. در استبداد فراگیر، رابطه هدف با زمان از راه این6.1
ترین زمان اندازه شدت استبداد بیشتر، ناگزیری انسان به گزینش هدفی که در کوتاه

شود. بحرانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و تر میتحقق پذیر باشد، زیاد
اطالع آلودگی محیط زیست حاکی از آنند که اقتصاددانها از این قاعده بی فرهنگی و
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داری لیبرال را استبداد اند. راست بخواهی، از آنجا که این اقتصاددانان، سرمایهبوده
ها از فعالیتهای تولیدی اند ببینند که سرمایهتوانستهاند،  نمیشناختهفراگیر نمی

اند ببینند اقتصادهای توانستهشوند. نمیا جذب میمنصرف و به انواع بورس بازیه
شوند. میزان تولیدهای ویرانگر و محور تبدیل میمحور به اقتصادهای مصرفتولید

کنند که استبداد سرمایه میزان تخریب نیروهای محرکه ما را از  این واقعیت آگاه می
کردن حاکمیت خود  است، بلکه در کار استوارنه تنها بر سرتاسر جهان حاکم گشته

 های دور است. بر فضا و زمان، تا آینده

قرار، به نسبتی که رابطه هدف با زمان، مستقیم و استقالل و آزادی انسان بدین      
ها کمتر شود جامعه آزادتر و حضور قدرت در رابطهدر گزینش هدف بیشتر می

خدا  ود، هدف وصول بهشنهایت میین زمان، یعنی وقتی زمان بیشود. در درازترمی
رسد. شود که به همین دلیل استقالل و آزادی انسان در آن نیز به کمال خویش میمی

باید ایجاد رابطه مستقیم میان هدف با زمان این قاعده، ارزش اخالقی اول میبنابر
ل به یمن غافل نشدن از استقالل و آزادی خویش و گزینش هدف سازگار با استقال

 وق انسان باشد.و آزادی و حق

عرفها  و. ازلی و ابدی و تغییر ناپذیر یکی و آن نیز  حق است. جز این، سنتها 6.2
ها است. و عادتهایی که حق نیستند، بقا ندارند و جریان رشد جریان آزاد شدن از آن

، رعایت سنتها و عرفها و عادتهای «جبر اخالقی»ها، بنا بر از بد اقبالی، در جامعه
ها که شوند و جامعه، اجباری نیز هستند. چه بسیار زندگیها که تباه میقدرت فرموده

 روند، بخاطر نشستن ضد اخالق به جای اخالق.مانند و بسا از میان میواپس می

کنند. اما های قدرت هستند، زود به زود شکل عوض میها که ساخته. خرافه6.3
صادی و استبداد آموزشی و تربیتی اگر استبداد دینی و استبداد سیاسی و استبداد اقت

ها دراز و بسا تغییر شدت و تداوم داشته باشند، عمر خرافه« فرهنگی»و استبداد 
ها و دانشها و هنرها و اطالعها و دهند. فقدان جریانهای آزاد اندیشهشکل نیز نمی

ا نهد. این عامل همراه است بسازها میها، زمان و مکان را در اختیار خرافهداده
تواند قطع چرکین شدن وجدان اخالقی جامعه. وجدان اخالقی چرکین دیگر نمی
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رابطه با زمان و مکان واقعی را تشخیص و به انسان هشدار دهد. بریدن از واقعیت، 
که هدف در زمان و کند. چرازمان و مکان پندار و گفتار و کردار را مجازی می

گردد. زمان و مکان واقعی قطع میشود و رابطه هدف با مکان مجازی گزیده می
خاورمیانه »آنهم برای استقرار مردمساالری در « جنگ پیشگیرانه»برای مثال، 

های بریده از زمان و مکان واقعی هستند.  گزینیهدف« النصر بالرعب»و یا « بزرگ
شوند که در زمان ها و اعضای آنها که قربانی هدف و روشهایی میچه بسیار جامعه

شوند. این نوع هدف و روش مجازی سنجیده و مجوز بکار بردن زور می و مکان
که اولی )=جنگ اند چراگزینیها که ترجمان ثنویت تک محوری هستند، خرافه

خواهد سلطه بر جهان را دائمی بگرداند و دومی )=النصر بالرعب( پیشگیرانه( می
توان یک صور که میخواهد جامعه را تحت والیت مطلق زور نگاه دارد. این تمی

که قدرت از ویرانسازی پدید است چرا کرد، خرافهرابطه و یک وضعیت را دائمی
شود. جوید و با ادامه دادن به ویرانسازی، منحل میآید و به ویرانسازی تمرکز میمی

تر. هر اندازه قدرت رو، هر اندازه ویرانگری بزرگتر، عمر قدرت کوتاهاز این
تر. سلطه جویی و ایجاد گزیند نیز کوتاهتر و عمر هدفی که میکوتاهمتمرکزتر، عمرش 

گرایی و کند. هرگاه بنا بر واقعیترعب با اعمال خشونت، عمر قدرت را کوتاه می
 باید منحل گردد. دراز کردن زمان زندگی باشد، این قدرت است که می

امعه را از رابطه جدان اخالقی چرکین باشد و اعضای جقرار، هرگاه وبدین     
های آمدمستقیم هدف با زمان و رابطه طول زمان با هدف آگاه نکند و نسبت به پی

زدایی از این وجدان و غنی رابطه هدف با زمان از راه قدرت هشدار ندهد، چرک
 گردد. کردن آن، مسئولیتی همگانی می

ر زمان گشتن رو، صاحب اختیا. زمان فرآورده عمل است و نه به عکس. از این6.4
سان و از راه رشد، زمان خویش را ساختن، ارزش اخالقیِ برین و کاری در خور ان

کند و، از راه مستقل و آزاد و خالق است. چنین انسانی پیشاروی خود را باز می
 گرداند. تولید، زمان حیات خویش را دراز و درازتر می
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عیت است که، بدون تصور هدف، و غفلت از این واق قرار، ماندن در گذشتهبدین     
براین، آینده، عمل وجود ندارد. این غفلت غفلت از استقالل و آزادی خویش نیز بنا

یا مطلق کردن حال، اخالق شایسته مردمساالری « دم را غنیمت شمردن»هست. 
 –کردن  نیست  زیرا رابطه برقرار کردن با زمان و مکان از راه ویران شدن و ویران

است. بنا بر قاعده،  –شود ح اقتصادی مصرف خوانده میکه در اصطال
گرایی، فعل پذیری است و فعل پذیری، فعالِ مایشاء شناختنِ اسطوره قدرت مصرف

 و در اعتیاد اطاعت از قدرت، ماندن و ویران شدن و ویران کردن است.

 . در مردمساالری شورایی، کاستن از امکانهای آیندگان، ضد ارزش و خالف6.5
های آیندگان ارزش و عملی اخالقی است. در خالق و افزودن بر امکانها و داشتها

کاریم و دیگران کاشتند و ما خوردیم ما می»های تولید محور، از دیر باز، جامعه
است. بنا بر این اصل اخالقی، هرکس ارزش اخالقی بوده« دیگران خواهند خورد

و به جامعه و وطن خود چه خدمتی را میه خود بباید همه روز از خود بپرسد او می
 تواند بکند؟کند و کدام خدمت را می

ها است که، در آنها، پیشخور کردن منابع، ایرانی، دارای پر شمار پند نامهجامعه    
 ضد ارزش و افزودن بر امکانهای آیندگان، ارزش است. در اخالق راهنمای اهل

اند که بیابان رو ستودهو کردار نیک از آن فتوت و عیاران و عارفان، پندار و گفتار
گردانند، هم برای معاصران و هم برای آیندگان. این زندگی را بهشت زندگی می

آموزد: هرگاه تمامی آرزوهای کسی کردن حیات را میروش دائمیاخالق به انسان
اله د سبرآورده شود و او هر چه خواهد کند، حداکثر زمان در اختیار او، یک عمر ص

هایش را خواهند برد و خواهند خورد. اما هرگاه پندار و است. با مرگ او، داشته
ق گفتار و کردار نیک را رویه کند، یعنی حقوق خویش را بشناسد و به این حقو

قرار، از جوید. بدینعمل و با همگان رابطه حق با حق برقرار کند، عمر جاوید می
های مستقیم و غیر مستقیم میان ان و رابطهدیر باز، ربط مستقیم میان عمل و زم
 اند.هدف و زمان، بر اهل خرد آشکار بوده
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که است. غافل از ایندر زمان ما، پیشخور کردن و مصرف انبوه ارزش شده      
نها مصرف انبوه تنها با اصالت مطلق بخشیدن به قدرت میسر است. حاصل آن، نه ت

ار ت بلکه کوتاه شدن عمر طبیعت و ناسازگکوتاه شدن عمر منابع موجود در طبیع
 شدن محیط زیست با زندگی است. 

ندار و . در رابطه با زمان، چندین ضد ارزش وجود دارند که قدرت گرایان بر پ6.6 
نفی گذشته، ساختن حال و آینده »اند. برای مثال، گفتار و کردار انسانها حاکم کرده

« باید حال خود را قربانی کردای بهتر، میبرای دست یافتن به آینده»، و یا، «است
ا  و ی« فقر و رنج در این جهان، ضامن رفتن  به بهشت در آن جهان است»و یا، 

رزش او یا ... تصورهای نادرست و « چون آینده نامعلوم است، دم را غنیمت شمار»
ای وجود ندارد تا که پیش از تعیین هدف و تشخیص روش، آیندهسوز هستند. چرا

« غنیمت داندم»به خاطر آن، زمان حال خود را دوران رنج و مشقت یا خوشی و 
سازد. و، ویش را میهای نزدیک و دور خاست که هرکس آیندهگردانیم. حق این

ت شمرد. وجود ندارد تا بتوان آن را غنیم« حالی»بدون آینده، عمل و، بنا بر این، 
های . این تصور دروغ در جامعهستااست که نفی گذشته نیز ناشدنی و حق این

های است. حاصل تجربهاست و ناممکن بودنش مسلم گشتهگوناگون تجربه شده
از این  رژیمهای حاکم بر ایران و ترکیه و روسیه و چین و...  معلوم است. اما پیش

که رشد به نقد گذشته و سرمایه ها نیز ناممکن بودن نفی گذشته مسلم بود. چراتجربه
شود. وگرنه، کدام انسان است که بتواند بخش بزرگی از خود را ن میسر میکردن آ

سلطه، خالی شدن از فرهنگ خود و پرشدن از فرهنگ های زیرنفی کند؟ در جامعه
که بر فرض که بتوان این محال را ممکن جامعه مسلط، ارزش گشت غافل از این

   گیرد.کرد، فرهنگ جامعه مسلط نیز گذشته را در بر می

راه رشد است، اما وقتی انسان از استقالل و آزادی خویش برخوردار و در راست     
آموزد که گذشته را نقد و سرمایه کند. این انسان نه در گذشته اخالق رشد به او می

گذارد درد و رنج و گرسنگی و ای آرمانی، میماند و نه به وعده  آیندهمی
 ل کنند.های دیگر را به اوتحمیروزینگون
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شمول . از آنجا که حقوق انسان ذاتی حیات او هستند، وجدان اخالقی جهان6.7
ه او است. در همه جا و همه وقت، وجدان اخالقی هر انسانی و هر جامعه انسانی ب

گوید: انس و دوستی و عشق، خوب، و کینه و نفرت و دشمنی بد هستند؛ و آنها می
ود را بر دوش دیگری گذاشتن بد، زور نان خوردن از عمل خویش خوب و بار خ

 گفتن و زور پذیرفتن بد و زور نگفتن و زورگو را از زورگویی بازداشتن خوب
گری بد است، چراکه بازی و منافقهستند، داد خوب است و ستم بد است، وسط

ق حق و ناحق در عرض یکدیگر نیستند که آدمی یکی را انتخاب کند. هرگاه او ح
، ناحق را نگزیده است و به عکس. پس کسی که میان حق و ناحقرا انتخاب کند، 

 بنا بر قاعده،است. گیرد، در حقیقت، قدرت )= زور( را انتخاب کردهوسط را می
وجدان اخالقی یک جامعه و نیز جامعه جهانی ضعیف و چرکین است وقتی 

 . پیشگی به رواج استبازی و نفاقوسط

ای اندیشمندان از آن به وجدان اخالقی یا آنچه پارهشمولیِ یکی از دالیل جهان     
سازان قدرت نیز از است که حتی نظریهکنند، اینتعبیر می« اخالق عام جهانی»

های خود و نیز چرکین کردن این شمول، برای توجیه ساختهوجدان اخالقی جهان
د و معانی را تغییر دارنها را نگاه میکه آنها کلمهکنند. توضیح اینوجدان، استفاده می

دهند. چون افالطون و ارسطو که عدالت را ارزش شمردند اما تعریف آن را تغییر می
کنندگاِن بیان دین در بیان قدرت که توحید و دیگر اصول دادند و یا چون بیگانه 

دهند. این شناسند ولی تعریفهای آنها را تغییر میراهنمای اسالم را اصول دین می
ت و برهان هستند بر وجود وجدان اخالقی، هم نزد نظریه سازان قدر کردارها خود

 نسانها.ها و هم نزد جمهور ابکار برندگان این نظریه

که اعتیاد به اطاعت از قرار، وجدان اخالقی جهانی وجود دارد. جز اینبدین     
قدرت، وجدان اخالقی یک شخص، یک جامعه و جامعه جهانی را مخدوش 

زدایی و افزودن بر مشترکات وجدان اخالقی جهان، ش برای چرککند. کوشمی
مسئولیتی همگانی است. چنانکه به میزانی که در کشورهای مختلف، برای 

شود، وجدان بر این حقوق برخورداری انسانها از حقوق خویش، کوشش می
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کند. این تر و تجاوز به این حقوق، وجدان اخالقی جهانی را متأثرتر میهمگانی
شود و شفافیت و بیداری و هشیاری کامل خویش را زدایی میوجدان وقتی چرک

ها از کرامت و حقوق خویش برخوردار و آورد که انسان و همه آفریدهبه دست می
 این وجدان راهبر جهانیان در راست راه رشد در استقالل و آزادی بگردد.
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 ضمیمه پنجم

 های زبان آزادیدر ویژگی

 

ها معانی که در آغاز داشته شوند. کلمههای قدرت در زبان قدرت اظهار میبیان      
اند انی جستهاند را، در طول زمان، بنابر تغییرها در روابط قوا، در بیانهای قدرت، مع

است. هر بار که بیان استقالل و آزادی به انسانها پیشنهاد که قدرت به آنها بخشیده
مایه آنها، استقالل و آزادی و دیگر است که بنا معانی دادههاست، به کلمهشده

مایه مایه را با بنها گشتن قدرت، این بناند. باوجود این، محور رابطهحقوق، بوده
هایی چون حق و  ها، کلمهاست. در حال حاضر، در جامعهقدرت جانشین کرده

ی ی و  پدری و مادراستقالل و آزادی و عدالت و امنیت و مصلحت و عشق و دوست
های و برادری و خواهری و توحید و تضاد و والیت و همکاری و... و فراوان کلمه

. از اند که قدرت استای جستهمایهروند، بنها بکار میدیکری که در تنظیم رابطه
 رو، چون تعریفی از استقالل با معنی که  کلمه در بیان استقالل و آزادی دارد،این

یابند. آنها هم که ، خوانندگان و یا شنوندگان آن، زبان را قابل درک نمیپیشنهاد شود
کنند در خدمت قدرت هستند، با استفاده از منطق صوری، کلمه را از تعریف جدا می

دهند و آن را موضوع رد یا قبول خواهند به آن میو در بیان قدرت، تعریفی را که می
 کنند.می

د بدیل خویش بگردد و ه جامعه مدنی بطور مداوم، خوکرو، برای ایناز این     
مایه ر بنهمواره از دموکراسی شورایی برخوردار باشد، در شمار مهمترین کارها، تغیی

ها به ترتیبی است که هر شهروند همواره بیان استقالل و آزادی را راهنمای کلمه
 اندیشه و عمل خویش کند.
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ت عبارتند ن استقالل و آزادی و دیگری زبان قدراما تفاوتهای دو زبان، یکی زبا     
 از: 

ر . منطقی که در زبان قدرت کاربرد دارد، منطق صوری است. رواج این منطق د1
های است که اندیشهآیند، بخاطر آنها و نسلها که از پی یکدیگر میسطح جامعه
کاربرد دارد  های قدرت هستند و زبانها نیز زبانهای قدرتند. این منطقراهنما بیان

نمایاند. برای زیرا معنایی که هر کلمه، در بیان قدرت، دارد، تنها صورت را می
آزادی هرکس تا جایی است که آزادی دیگری »است: مثال، وقتی تعریف آزادی این

است. در ، آزادی تعریف نشده، بلکه تعریف شده فرض شده«شوداز آنجا شروع می
گذاری حد ه این واقعیت کاست تعریف د. بدیهیاین تعریف، تنها حد وجود دار

. در واقع، آنچه تعریف کندرا از چشم عقل پنهان می جز قدرت وجود ندارد
قدرت هر کس تا جایی است که قدرت دیگری از آنجا شروع »است: شده،این

دانند که پذیرند، آیا آزادی را قدرتی میاما مردمی که این تعریف را می«. شودمی
همان  د دارد؟ بسا یکسره غافل هستند که معنایی از آزادی که در سر دارند،یک فر

شوند که معنایی است که قدرت دارد. از بسیار واقعیتهای دیگر نیز غافل می
است که قدرت زاده نابرابری و زاینده نابرابری است. بنابراین، حدی مهمترینشان این

وابط قوا و افزایش رابرابری آنها در کند، گویای نکه قدرت میان افراد ایجاد می
قرار، مردمی که جمهور شهروندان باشند، آن آزادی مداوم این نابرابری است. بدین

پذیرند که صورتی بیش نیست. محتوایی دارد که ضد این صورت است و اگر را می
 کلمه این محتوی را نیز به ذهن او نیاورد، از خود بیگانگی او کامل است.

روش کاربرد دارد که، در تعریف، برابر، در زبان استقالل و آزادی، آن در      
رو، هر تعریف صورت و تواند به صورت بسنده کند زیرا کاربرد ندارد. از ایننمی

های حق و گیرد. از آنجا که ویژگیتمام محتوی را کامل و شفاف، در بر می
در اختیار همگان نهاده های بیان استقالل و آزادی، از پیش، تشخیص و ویژگی

ها نقد کند. در حقیقت، تواند هر تعریف را به محک ویژگیاند، هرکس میشده
های های حق و هم با ویژگیمعنی کلمه آزادی، در زبان آزادی، هم با همه ویژگی
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بیان استقالل و آزادی باید خوانایی داشته و ترجمان موازنه عدمی باشد. برای مثال، 
همانی با هستی هوشمند در توانایی گرفتن تصمیم و آزادی را ل را اینهرگاه، استقال

نامحدود گشتن توانایی گزیدن نوع تصمیم تعریف کنیم، در این تعریف، از قدرت، 
قرار، این تعریف از استقالل نهایت هست. بدینها تا بیذره ای نیست و از توانایی

بکاربردنی نیست. بکار برنده که  و آزادی، محتوایی جز خود ندارد و بدون محتوی،
اندیشه راهنمایش بیان استقالل و آزادی است، با برزبان آوردن کلمه آزادی، در جا، 

 آورد.استقالل را به ذهن می

شوند. مایه معانی شان قدرت است، ترجمان ثنویت میها وقتی بنقرار، کلمه. بدین2 
ود و سم است، بیانگر دو محور، خچنانکه تعریف آزادی در بیان قدرتی که لیبرالی
مایه کند. در برابر، کلمه آزادی وقتی بندیگری، است که قدرت میانشان حد ایجاد می

زادی قدرت را ندارد، ترجمان موازنه عدمی است: اینهمانی با هستی، استقالل و آ
 :  کنندتر میتر و ملموسکند.  این ویژگی را ویژگیهای  دیگر، مشخصکران میرا بی

أمل ت. هرگاه در مثال آزادی در دو بیان، یکی بیان قدرت و دیگری بیان آزادی 3
یابیم: در بیان قدرت، کلمه آزادی تعریف کنیم، تفاوت سوم و بسیار مهمی را در می

کند. هرگاه فرض شود. تعریف بر معنایی که وجودی داشته باشد، نیز، داللت نمینمی
گوید اختیار هرکس تاجایی است که هد و جمله میدکنیم تعریف اختیار معنی می

شود، اختیاری که به حدی محدود شود، فرآورده اختیار دیگری از آنجا شروع می
ای رابطه قوا نیست و اختیار آدمی را یک رابطه، رابطه قوا است. اما، هر رابطه

که، در دهد. اینکند. رابطه حق با حق اختیار آدمی را گسترش نیز میمحدود نمی
ای را گیرند، یک امر است و محدودهتعریف آزادی، رابطه حق با حق را نادیده می

کند، امری دیگر است. منطق صوری گرداندن که رابطه قوا ایجاد میقلمرو اختیار 
دارد. باوجود این، محدوده تر از بسیار انسانها را از این دو امر غافل نگاه میبسیار

ار قمرو اختیار نیست، فضایی است که، در آن، آدمی اختیحاصل از روابط قوا،  
باز تعریف  –دهیم می که ما به آن -سان، آزادی در معنای اختیار دارد. بدین

 شود.  نمی
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که در بیان استقالل و آزادی، آزادی هم با استقالل همراه است و هم بر حال آن    
ان است که با هستی که نسکند: استقالل و آزادی اوجود ذی وجودی داللت می

جوید و این انسان است که در مقام خلق، همانی میاستقالل و آزادی مطلق است این
کند. شمارگزینه پیدا میجوید و در مقام انتخاب، بیهمانی میبا هستی هوشمند این

 هریک از اینها ذی وجود هستند.

با آزادی،  آزادی، رابطه انسانتعریف اول از  بنابر.  به ترتیبی که مشاهده کردیم، 4
آید. غافل از است که از رهگذر رابطه قوا با دیگری پدید میای رابطه با محدوده

کند، دی را معین میانسان باشد، آن حدی که محدوده آزا خودِ که اگر دیگری،این
کند. روشن بخواهیم، محدوده با صفر حدی است که قدرت با خود انسان برقرار می

 ایسپارد، دیگر محدودهرو،  وقتی آدمی خود را به قدرت میشود. از اینمی مساوی
تعریف دوم، آزادی  بنابر که،که، در آن، بتواند این یا آن کند، را نیز ندارد. حال این

ای از مایهکند، بندود که عقل را محتعریف از آزادی قرار، هر .  بدیناستکران بی
یا ، همانی با هستی کندعقل را توانا به خلق به یمن اینه کتعریفی قدرت دارد و هر 

است. و آزادی از استقالل دارد و یا نزدیک به آنآزادی  همان تعریف است که
آزادی تعریفهای این دو حق  ودو تعریف از استقالل  ،ناپذیر است. بنابراینجدایی

 . و هنوز،کندعقل را از استقالل و آزادی برخوردار می ،نهاآعمل به  ،باید باشند که

ها که به مدار استقالل و آزادی باز است. پس معنی است. امامدار قدرت بسته      
مایه قدرت بندند، بنشوند، بهمان نسبت که فضای عقل را میها داده میکلمه

یم، مگان معنی کنبیشتری دارند. برای مثال، هرگاه والیت را بسط ید یک تن بر ه
ای است که، در آن،  همگان مدار اندیشه  و عمل آن یک تن و همگان، مدار بسته

زیرا  کنند. فضای عقل پایبند به این معنی، یکسره بسته است.از یک تن اطاعت می
 شود.بر عقل، دستوری حاکم است که از موضع قدرتمداری صادر می

، از آنجا «هرچیز درجای خود تعریف کنیم قرارگرفتن»و نیز، اگر، عدالت را      
کند،  با عمل به این که جای هر چیز را چیز دیگر، در سلسله مراتب، تعیین می
رسیم. روشن است که تعریف، از محدود کردن فضا، به بستن کامل مدار عقل می
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سان، در این دارد، قدرت است. بدینناظمی که هرچیز را در جای خود نگاه می
شود که قدرت ایجاد عدالت تنظیم رابطه با قدرت در سلسله مراتبی میتعریف، 

آورد که هر چیز را در جای کند. بدین تعریف، کلمه عدالت، قدرتی را به ذهن میمی
 دهد. خود قرار می

که هرگاه والیت را شرکت در رهبری بر وفق موازنه عدمی و  حقوقی حال این      
یشه دالت یا رابطه حق با حق تعریف کنیم، مدار اندچون حق دوستی و بر میزان ع

که هر کس، با برخورداری از استقالل و آزادی خویش، بر شود. چراو عمل باز می
 آورد.  و نیز، افزاید: عدالت حق را به ذهن میگستره استقالل و آزادی دیگری می

 ای درونروند که فضها چنان بکار میها در جملهدر زبان قدرت، کلمه.  5
ها هها و جملکند. در زبان آزادی، کلمههر شهروند را تابع مداربسته بیرون 

فضای بیرونی محدود نمی توسطشوند، فضای درونی از آنها ساخته میکه 
ای را  بوجود . برای مثال،  در تعریف اول، آزادی در بیرون انسان، مدار بستهشود

که این یا آن کنم در درون، تابع شود. چرایمآورد که فضای درون انسان تابع آن می
شود. اما در تعریف دوم، به یمن اتصال با رابطه قوایی است که در بیرون برقرار می

های حق با حق ها رابطهشود. به سخن دیگر، رابطههستی، بیرون تابع درون می
کران آورد، رابطه حق با قدرت، بیگردند. حتی وقتی دیگری زور در کار میمی

استقالل و آزادی، روش کند و این استقالل و آزادی در درون را محدود نمی
که نهد. چرابازگرداندن رابطه حق با قدرت به حق با حق را در اختیار انسان می

 ه.انسان فراوان انتخاب پیش رو دارد برای بازگرداندن آن رابطه به این رابط

ها و تضادها است. در تناقض است، محدوده ای که مدار رابطه قوا. اما مدار بسته6
رکت این مدار بسته، تضاد با یکدیگر، ترجمان تناقض و بسا تناقضهای هریک از ش

که بدون وجود تناقض در درون، تضاد در بیرون، کنندگان در رابطه قوا است. چرا
تضاد رت است، این تناقض و مایه آنها قدها وقتی بنپدید آوردنی نیست. معانی کلمه

 کنند:را بازگو می
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ده بود به تعریف از آزادی، در بیان قدرت، بازگردیم، آزادی به قدرت تعریف ش    
آزادی گزارشگر تضاد «  تعریف»حال، اما قدرت ناقض آزادی است. در همان

اموس )رابطه قوا با یکدیگر( است.  و باز، والیت بسط ید یکی بر جان و مال و ن
شود. این معنی در تناقض مطلق قدرت مطلق معنی کردن می دیگران است، کلمه را

کند رابطه قدرت مطلق یکی بر همگان )= است با معنی اصلی کلمه  و گزارش می
کند دروغ  محض بودن معنی را که برای کلمه تضاد( را. و این تضاد، آشکار  می

 است.جعل شده

ای از مایهی داده شده به کلمه، بنگویند معنبه ما می قرار،  تناقض و تضادبدین      
مایه را نیز بر ما قدرت دارد. شدت و ضعف تناقض و تضاد، زیاد و کم این بن

ها ای که از کلمهکنند. در برابر، وقتی معنی کلمه تناقض در برندارد و جملهمعلوم می
 آورند، زبان  بکار رفته، آزادی است.شود تضاد نیز پدید نمیساخته می

های باال، یک به یک، با این ویژگی همراه هستند که ابهام است. توضیح ژگی. وی7
کند، معانی که که وقتی بیان قدرت زبان را در زبان قدرت از خود بیگانه میاین

آزادی هرکس تا جایی »کنند، شفاف نیستند، مبهم هستند. چنانکه ها پیدا میکلمه
یست. ، پاسخ پرسش آزادی چیست ن«گیرداست که آزادی دیگری از آنجا آغاز می

 پاسخ پرسش حد قدرت فرد کجاست، است. ابهام کامل است زیرا  قدرت به آزادی
آزادی  کند دروغی را که بنابر آن،است. این تعریف به انسان القاء میتعریف شده

نمی خورد،کند. تازه انسانی که فریب این تعریف را میمیان دو کس حد ایجاد می
ار، قرکند.  بدینآزادی چیست و چرا آزادی یکی آزادی دیگری را محدود میداند 

درت ق پوشش بگردد و این پوشش آزادی کلمه که یدآبدین کار میوجود چند ابهام، 
از آزادی را بپذیرند و بکار  فتعریآنکه بدانند، آن انسانها، بی تا کهرا نیک بپوشاند 

 کند. یبرند که بیان قدرت به آنها القاء م

قرار، معنی هرکلمه، در فرآیند از خود بیگانه شدن، شفافیت خود را از بدین      
شود، شود. جمله وقتی ترجمان بیان استقالل و آزادی میدهد و مبهم میدست می

دهد. اما جمله وقتی در بیان هرکلمه یک معنی دارد که خود را عریان نشان می
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توانند معانی گوناگون پیدا کنند. ها میو کلمه شودرود، مبهم میقدرت بکار می
ها معانی شفاف ندارند. از یم والیت مطلقه فقیه، جملهژچنانکه در قانون اساسی ر

است. برای مثال، « شورای نگهبان»رو، تفسیر پذیر هستند و تفسیر بر عهده این
ت، های کلیدی چون استقالل و آزادی و عدالت و حق و والیت و حاکمیکلمه

کنند که، بنا بر روابط شوند. قیدها و شرطها فراوانی معانی را گزارش میتعریف نمی
توانند پیدا کنند. برای مثال، دو اصل قوا میان حاکمان و مردم تحت حاکمیت، می

 کنند:این قانون مقرر می 57و  56

 و هم او، انسان را بر: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست 56اصل 
تواند این حق الهی را .هیچ کس نمیاستاجتماعی خویش حاکم ساختهسرنوشت 

منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق کند یا درخدمت  از انسان سلب
 کند.آید اعمال میخداداد را ازطرقی که در اصول بعد می

، قوه مجریه ننه: قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارتند از: قوه مق57اصل 
ین او قوه قضاییه که زیر نظر والیت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده 

 ز یکدیگرند.گردند. این قوامستقل اقانون اعمال می

، حاکمیت انسان بر سرنوشت جامعه خویش از حاکمیت مطلق 56در اصل      
، «والیت مطلقه امر و امامت امت»، توسط  57گیرد و در  اصل خداوند نشأت می

شود. هر دو اصل مبهم هستند. حاکمیت مطلق خداوند بر جهان، هیچ نه نقض می
سرنوشت خویش حاکم معلوم چگونه حاکمیتی است و خداوند چگونه انسان را بر 

است. اگر حاکمیت بر سرنوشت خود، حق خدادادی است و قابل سلب نیست، کرده
پس یک حق ذاتی است و چون حق ذاتی است، قابل انتقال نیز نیست. اگر قابل 
انتقال نیست، والیت مطلقه فقیه باطل است. این اصل، در پیش نویس قانون 

ن را در بیان قدرتی که والیت مطلقه فقیه اند آتر بود، چون خواستهاساسی، شفاف
 است. است، باز نویسند، چنین مبهم گشته
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تر است. هم به این لحاظ که در این اصل، اص، بازهم مبهمخمنافع فرد و گروه     
ماند رابطه حق حاکمیت با حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی ناگفته می

قانون  56شود داد.  و مقایسه اصل معنایی را می هر« منافع»خاطر که به و هم به این
پیش نویس قانون اساسی، تفاوت این دو را از لحاظ زبان  15اساسی با اصل 

 کند: قدرت، آشکار می

ملی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود حق حاکمیت - 15اصل 
به خود اختصاص دهد یا  مگانی راهتواند این حق الهی و هیچ فرد یا گروهی نمی

 در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی بکاربرد.

است که گرچه کاربرد حق حاکمیت را  معین و مقرر ایراد وارد به این اصل این   
ی بکار رود، اما حاکمیت از قدرت مایه دارد و گویا« به نفع عموم»کند که تنها  می

بری بر حال آنکه کلمه والیت گویای ره کند.تنظیم قوایی است که ملت تصدی می
کرد یمنیز مبهم است. هرگاه اصل مقرر « منافع عموم»میزان رابطه حق با حق است. 

 والیت جمهور مردم باید در تحقق حقوق ملی و حقوق انسان و حقوق شهروندی و
ول حقوق طبیعت و حقوق ایران بمثابه عضو جامعه جهانی او  بکار رود که در اص

 گشت.تر میاین قانون، تبیین خواهند شد، زبان قانون به ز بان آزادی  نزدیک آینده

کند: اگر ای از زور دارد، بکاربردن زور را ناگزیر میمایهای بن.  وقتی معنای کلمه8
شود، جز برای مشروعیت بخشیدن والیت بسط ید یک تن بر یک جمع معنی می

طور وقتی آزادی تواند باشد و نیست. همینبه بکاربردن زور در تمامی قلمروها نمی
گیرد، این قدرت )= زور( هرکس تا جایی است که آزادی دیگری از آنجا آغاز می

رود تا حد میان هر عضو جامعه را با اعضای دیگر، معین کند. در است که بکار می
واز ه جای از قدرت دارد و نمایهبرابر، معنی کلمه والیت در زبان آزادی، نه بن

که قدرت )= زور( پدید نیاید و رود برای اینبکاربردن زور است. کلمه بکار می
 بکار نرود. 
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شوند، ها که از آنها ساخته میها و جملهدر زبان قدرت، کلمهقرار، بدین    
 . تندمایه منزه هسیابند و در زبان آزادی، از این بنای از زور میمایهبن

 هبرد برای این ککه زبان قدرت منطق صوری بکار میامر بسیار مهم این – 9

 . واقعیت و حقیقتها را از چشم عقل بپوشاند. و9.1

 . آمریت را از آن قدرت کند. و9.2

 . قدرتمدار را بستاید و بسا از او اسطوره بسازد. و9.3

ه باشیم . تحسین قدرتمدار را با تخریب حقمدار همراه کند. همواره به یاد داشت9.4
 کند. وتواند با تخریب شروع نعقل قدرتمدار نمی که

 ای از زور پیدا کنند. ومایهها را تغییر دهد تا بناین، معانی کلمه. بنابر9.5

 پوشاند.. صورت را ناقض واقعیت و حقیقتی کند که می9.6

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:

داره االف . واقعیت را که جامعه و اعضای آن هستند و حق و توانایی آنها را در 
جدان جمعی و رهبری امور خویش و استعداد رهبری یکایک اعضای جامعه و و

جمعی و حقوق ذاتی هر انسان و چهار دسته حقوق دیگر را در پرده غفلت می
 پوشاند. 

 باوراند. وکند و ذاتی قدرت میب . آمریت را داشتن و بکاربردن قدرت معنی می

باید والیت کند. زیرا میجوید، تحسین میج . قدرتمداری را که والیت مطلقه می
که تردیدی در ربردن زور از سوی او را موجه و مشروع کند. برای اینمطلقه او و بکا

سازد. خداوند را بمثابه توانایی مشروعیت باقی نماند، از قدرتمدار اسطوره می
کند و میکند و ضد خدا را بمنزله قدرت مطلق جانشین او میمحض تخریب می
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قدرت است، همین کار ستاید. وقتی بیان قدرت، دین نیست و مرامی است که بیان 
 کند.را با منشاء مشروعیت می

حقوق  د . توجیه والیت مطلقه نیازمند تخریب جمهور مردم در دانایی و توانایی و
سان که دین و یا مرام و کرامتمندی است: مردم نادانند و توانایی اداره خویشتن را آن

 ه رسد به توانایی تغییر خود از راه رشد.چخواهد ندارند می

 دهد.. کلمه والیت به قدرت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم تغییر معنی میه

وده خداوند والیت مطلقه فقیه بر امت اسالمی را مقرر فرم»و . صورت که  جمله 
حقوق  واست،  محتوی را که خداوند و دین  در بردارنده حقوق انسان و انسان « اند

 کند. استعدادها و فضلهایرا نقض می ذاتی حیات او و چهار دسته حقوق دیگر
ها و حق و مسئولیت رهبری خویشتن در تغییرکردن از راه رشد را نیز نقض انسان

کند زیرا قدرت مطلق را جانشین توانایی مطلق کند. خداوند را نقض میمی
کند. در حقیقت، ناموجود و ناممکن را جانشین واجب الوجود )=خداوند( می

آید. پس هستی باید باشد و قدرت مطلق از ویرانی مطلق پدید میکه کند. چرامی
آید. این ناممکن که امکانش برابر است با نابودی قدرت از ویرانی مطلق آن پدید

 تواند خدا باشد؟مطلق هستی، کجا می

 قرار، وقتی اندیشه راهنما بیان استقالل و آزادی و زبان، زبان آزادی است،بدین    
است که سازد. بنابر این بیان، اصل براینی را عقل مستقل و آزاد نمیاچنین جمله

والیت »تر به این اصل، کسی نسبت به دیگری، مالک به چیزی نباشد. نزدیک
و  ، بمعنای برابری در حق شرکت در اداره جامعه بر میزان برابری«جمهور مردم

ردم له والیت با جمهور مجم»قرار، ن قدرت )= زور ( است. بدیننیاز از بکاربردبی
کند به اصل پوشاند، بلکه داللت می، نه تنها هیچ واقعیت و حقی را نمی«است

کند. گویای آمریت را از آن حق می«. کسی بر دیگری مالک به چیزی نیست»
ای از قدرت مایهکند. والیت بنتحسین و تخریبی نیست، تنها حقی را تصدیق می

 را بپوشاند نیست، ناقض حقی نیز نیست. ندارد و چون صورتی که حقی
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گاه می. ویژگی10 کند که معنی های باال عقل مستقل و آزاد را از این ویژگی نیز آ
دهد. کند، درجا، به قدرت است که اصالت میای از قدرت پیدا میمایهکلمه وقتی بن

دی، زاآکه دیدیم در تعریف کند. چنانو بسود قدرت است که تبعیض برقرار می
ها و کرد و تنظیم رابطهشد و قدرت بود که کاربرد پیدا میقدرت بود که تعریف می

روند که در زبان ها در زبان بکار میتعیین حدود نیز با قدرت بود. فراوان کلمه
روند. از آن اند و در مقام ستایش قدرت بکار میای از قدرت یافتهمایهقدرت، بن

روند اما مردانه که ارزش واالیی گمان میردی و مردماند مردانگی و جوانجمله
گویای  وای از قدرت یافته است مایهگویای قدرت مرد هستند. کلمه مرد نیز بن

ت است که گویا طبیع« قدرتمندی»تبعیض بسود قدرت و تبعیض بسود مرد به خاطر 
یک پا »د: گوینکند.  چنانکه در مقام ستایش زن میمرد را از طبیعت زن ممتاز می

 «!مرد است

مایه قدرت و باز ها از بنها، بدون رها کردن معانی کلمهقرار، الغای تبعیضبدین     
برد. زیرا تبعیض بسود قدرتی که، آگاه و ناخود یافتن زبان آزادی ره بجایی نمی
گاه، روزمره، بر زبانها جاری می  کند. ها را بازسازی و معمول میشود، این تبعیضآ

های طبیعی او و در زبان آزادی، کلمه مرد گویای طبیعت مرد، از جمله، توانایی      
شوند. مردانگی و های طبیعی او میکلمه زن گویای طبیعت زن، از جمله، توانایی

های خویش در مقام دفاع از حق مردی گویای بکاربردن نه قدرت که تواناییجوان
های دیگر که گویای فراوان کلمه زن خصلت ودهند و  زنانه و زنانگی  و معنی می

شوند و یا جای های زن میکاستی زن از مرد در قدرتمندی هستند، گویای توانایی
آورد که در زبان ها هستند. به خاطر میدهند که گویای این تواناییهایی میبه کلمه

 هستند. «سکس»زنی گویای قدرت قدرت، جوان زن و جوان

هایی است که تبعیض بسود مرد، در واقع، بسود ادی، نیاز به کلمهدر زبان آز     
توانیم در نظر قدرت، معنی ندهند و ترجمان ارزشهایی باشند که حقوق هستند. می

 گردد. شود و زبان  آزادی میمجسم کنیم توان رشد زبان را وقتی از بند قدرت رها می
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کنند، گویای رابطه  قوا  میان دا میای از قدرت پیمایهها وقتی بن. معانی کلمه11
شوند. بسا، شمار انسان با بیرون از خود ) با انسانها و جانداران دیگر و طبیعت ( می
کنند. برای مثال، بزرگی از انسانها، در این تنظیم رابطه، موقعیت مادون را پیدا می

پیدا  روابط، معنایی گویای موقعیت در این«  تنظیم روابط قوا»کلمه حق، وقتی در 
شود، حقوق انسان نخست حقوق موضوعه کند و دولت متصدی تنظیم روابط میمی

شوند و سپس، به قول هگل، انسانهای معینی و نه حقوق ذاتی حیات، می
 برخوردار شوند.  توانند از آنکه قدرتمند هستند، می)اروپاییان(، بنابر این

شود. ذاتی حیات هر ه دارد تعریف میها کاما در زبان آزادی، حق به ویژگی    
گردد و تنظیم کننده اندیشه و سخن و کردار هر انسان و تنظیم کننده موجود زنده می

آید آنکه قدرت )= زور( از رهگذر روابط قوا پدیدشود بیهای او با دیگران میرابطه
 و کاربرد پیدا کند.

مایه آن قدرت ه داده شود که بنه کلمها، آدمی هر معنی که ببه یمن این ویژگی    
شود که زبان  آزادی، در زبان دهد و مانع از آن میباشد را، درجا، تشخیص می
ها، حق اجازه اعمال در حال حاضر، در جامعهقدرت، از خود بیگانه شود. 
دهد و همین قلب معنی، دلیلی مهم از دالیل قدرت )= زور( معنی می

 ا از کجا بدانیم که کلمه حق قلب معنی جستهام گسترش خشونت در جهان است.
ای در زبان قدرت ساخته دهد؟ از این جا که هر جملهو  اینک قدرت معنی می

کند. چراکه، در چنین رود، زور کاربرد پیدا میشود و، در آن، کلمه حق بکار میمی
از  حکم» ر جملهِدکند. چنانکه  ای، حق قدرت و بکاربردن آن را توجیه میجمله

، حق «ای، باید استغفار کنیآن خدا است و تو، علی، چون حکمیت را پذیرفته
 )حکم از آن خدا است( در توجیه زور گفتن به علی بکار رفته است.  

کنند، گویای زمان و ای از قدرت پیدا میمایهها وقتی بن. در زبان قدرت، کلمه12
کند. برای مثال، کلمه حق، وقتی به شوند که قدرت دارد و  یا  تحمیل میمکانی می

شود، دیگر در همه جا، یک معنی و همان معنی را ندارد. چراکه قدرت تعریف می
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گیرد و زمان به زمان نیز تغییر ان انجام نمی، در همه جا یکس«تنظیم روابط قوا»
 کند. می

ها = سنت )باز، بعنوان مثال، مدرنیته وقتی تجدد، بمعنای رها شدن  از گذشته       
ای نو و رسوم و عادتها و باورها( و بسا حال ) = قبول تغییرهای قدرت فرموده بر

ولو »ند که مأموریت دارد کربردنی میدهد، قدرتی را بکاشدن در آینده(، معنی می
سان بود که قرن بیستم، ، برساند. بدین«های تمدن بزرگبه زور، جامعه را به دروازه

ر قرن بکاربردن زور، بنام ترقی گشت. در بخشی از جهان، این زور صفت چپ و د
بخش دیگری از جهان، صفت راست، یافت. در همه جا، ستیز با گذشته و تحمیل 

 در آینده شد. « دروازه تمدن» حال، شرط رسیدن به  محرومیت، در زمان

انگیختگی )= استقالل و آزادی( و زندگی از اما چون مدرنیته را بازیافت خود     
یم، راه عمل به حقوق ذاتی، بنابراین، رشد بر میزان عدالت اجتماعی، تعریف کن

، برخوردار خیزد. زمان و مکان از صفت استمرارقدرت ویرانگر از میان بر می
انگیخته قرار ای بزرگ در اختیار انسانهای خودشوند. چنانکه نقد گذشته سرمایهمی
دهد. این سرمایه در زمان حال، همراه با نیروهای محرکه دیگر، در رشد انسان می

افتند.  گفتن تر کردن نظام اجتماعی آنها، بکار میپذیرحال، باز و تحولو، در همان
که قدرت از رابطه قدرت، هم اکنون و مکان آن، همین جا است. چراندارد که زمان 

آید حال آنکه زمان استقالل و آزادی از ازل تا قوا، در زمان و مکان معین پدید می
 کران است. ابد و مکان آن، هستی بی

کند که بخش . قدرت وجود ندارد و از رهگذر روابط قوا، وجودی پیدا می13
مایه شود، بنبیگانه میحال وقتی زبان، در زبان قدرت، از خودبزرگ آن مجاز است. 

است که رابطه کنند، یکی اینها که پیدا میگردد و از ویژگیها قدرت میمعانی کلمه
کند. چراکه هر رابطه را، با واقعیت را، رابطه از راه قدرت، بنابراین، غیر مستقیم می

آزادی هرکس تا »گوییم برای مثال، وقتی میکند. در رابطه قوا، از خود بیگانه می
، برای هرکس، دیگری قدرتی «شودجایی است که آزادی دیگری از آنجا شروع می

کند. پس هم با دیگری که انسان است و هم باخود است که حد آزادی او را تعیین می
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ی هابنا بر قاعده، بمیزانی که رابطهنگرد. که باز انسان است، از دید قدرت می
شوند، جامعه گرفتار میترو رابطه از راه قدرت پر شمار ترمستقیم کم شمار

. در ایران معاصر، چون این قاعده را بکار بریم، از اندازه تخریب گرددانحطاط می
نیروهای محرکه و نیز از میزان سوختن فرصتهای رشد، بنابراین، از میزان انحطاط 

گاه میجامعه، آن  یم. شوسان که باید آ

قرار، نقش زبان آزادی، در ادامه حیات یک جامعه در رشد، تعیین بدین    
شود، با استقالل هم ذات و است. چنانکه وقتی آزادی به قدرت تعریف نمیکننده

دهد کند و به انسان امکان میگردد و رابطه با واقعیت را رابطه مستقیم میهمراه می
قرار، رشد علمی و فنی از  رابطه مستقیم با نواقعیت را همان که هست ببیند. بدی

 گیرد. در حقیقت، سان که هستند، آغاز میها و مشاهده آنها همانواقعیت

که هست، . وقتی علم با مشاهده مستقیم واقعیت آغاز و با شناسایی آن، چنان14
ان غیر علمی از ظن و گم« هایدانسته»ها و ها )خرافهیابد، غیر عقالنیادامه می

مایه معنی کلمه علم کردن، غیر شوند. باوجود این، قدرت را بنو...(، تولید نمی
کند. زندگی انسانها در جهان امروز، جز این عقالنی را بزرگ و علم را کوچک می

 گوید؟:را می

مایه . هر  تعریف از علم که موضوع و یا روش آن را محدود کند، قدرت را بن14.1
، از . چنانکه امروز، یک روش را قانون تببین جهان انگاشتنمعنی کلمه کردن است

فکر و نیز هر روش علمی دیگر و سانسور علم، در ضدیت با سود جستن از هر طرز
که ، ناسازگار باشد. چنان«استعلمی که مرام شده»هر دست آورد علمی است که با 

و لمس است،  محدودکردن موضوع علم به ماده و ماده را هرآنچه قابل مشاهده
دا باوری ختعریف کردن، علم را دست نشانده ماتریالیسم کردن  و آن را حربه ستیز با 

، بی و دین کردن، سبب شد که رشد علمی دست کم سه قرن به تأخیر افتد و،  امروز
ها هندناساس بودنش به کرسی قبول نشیند: علم در کار رها کردن خویش از محدود ک

 الشیی و یا از هستی متعین به هستی نامتعین است.به « شیی»و گذار از 
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مایه معنی . هدف را از پیش معین کردن و علم را به خدمت آن درآوردن، بن14.2
کلمه را قدرت کردن است. خواه این هدف بنام دین معین شود و خواه بنام 

گویند علم هدف ندارد و ابزار است و شود. میی. هدف در روش بیان میژایدئولو
است که علم هدف گویند هدف علم یافتن قوانین بنیادی است. راستی اینباز می

سان که هستند. هدف علم شاختن دارد و آن شناختن واقعیت و حقیقت است آن
واقعیت و حقیقت است و روش علم نیز علم است. هر هدف دیگری جز این، علم 

شود. واقعیت انگاشته می کند که حقیقت و یارا از پیش زندانی بیرون از علمی می
 شود و روش نیز خودعلم نیست: است که شبه علم جانشین علم مینشانه آن نیز این

، از «پذیریابطال». پوزیتویستها مدعی شدند و بسا هستند که علم به ویژگی 14.3
ی، غیر ژشود. این ادعا را در مقام ضدیت با دین و هر ایدئولوغیر علم شناخته می

کنند. منطق صوری چشم عقل آنها را از دیدن این حقیقت ود، کردند و میاز مرام خ
نظر »خاطر که هر پذیر است. بدینبازداشت: این نه علم که نا علم است که ابطال

اسایی الیقین نیست، پس در آن، ظن و گمان نیز وجود دارد، نقد سبب شنعلم« علمی
گردد. افزون براین، م قطعی میناعلم و ابطال آن و نزدیک شدن علم نسبی به عل

 ،گرددبناپذیر ابطالخود یک اصل عام است و  اگر مشمول  ،پذیریابطال« اصل»
 .ماندبرجا نمی

روش روش علمی است که، در آن،  از قدرت هیچ نباشد و قرار، آن. بدین14.4
راهنمای « فرضیه علمی»رو، مشاهده تمامی واقعیت و حقیقت را ممکن کند. از این

رابطه با موضوع علم باشد و یا مشاهده را محدود کند و یا مشاهده گر، هرگاه  بی
 کند. علم را برده قدرت می پیشاپیش، به علم در روابط قوا نقش  بدهد،

انگیختگی خویش )= استقالل و آزادی( که قدرت آدمی را از خود. بنابر این14.5
های بیانگر نظر علمی، ها و جملهمایه قدرت در معنی کلمهکند، وجود بنغافل می

رو، از اینکند. ، میخویش آدمی از خودانگیختگیعقل  را  وسیله غافل کردنآن
محلمایه نظر شدن زور است را اندازه  بیاز در نظر که فرآورده بنمیزان مج

قرار، روشهای . بدینها، معلوم کندکردن خودانگیختگی انسان و جمع انسان
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، وقتی قانون الیتغیر هستی گمان ()نظیر منطق صوری و سیر جدالی« علمی»
باوراند، ر پرستی را میعلمی  که جب .کنند، غیر علمی هستندجبر را القاء می ند ورومی

حال که نظر علمی را از قدرت )= العلم است. گذار از جبر به الجبر، در  همان
 کند.کند، اندازه تأخیر در رشد علمی را نیز گزارش میزور( خالی می

است.  حال « یافته علمی»است که در علم، دلیل در . فارق علم از العلم این14.6
ای از قدرت مایهگیرد. وقتی تعریف علم بنبیرون آن قرار میآنکه در العلم، دلیل در 

گیرد و ب . رهبری قرار می« علم»شود: الف. دلیل در بیرون یابد، دو امر واقع میمی
کند که این علم به خود دین شود. فرق نمیاز انسان ستانده و به جبر قدرت داده می

که دلیل صحت والیت فقیه . چنانو یا حتی علم قطعی« نظریه علمی»نام دهد و یا 
در خود آن نیست، بنابر ادعا، این دلیل، قول شارع است. و باز، دلیل صحت 

« بقاتیطبقه کارگر در مبارزه ط»دیالکتیک تضاد، در خود آن نیست، بلکه در وسیله 
 است.بودن آن

ز نا پاسخی باشد که علم را ا« علم چیست؟»قرار، هرگاه پاسخ به پرسش بدین      
مایه قدرت وجود ندارد و علم در رشد انسان کاربرد کند، در کلمه، بنعلم رها می

 کند. پیدا می

کنند که در بیان قدرت بکار روند مایه قدرت پیدا میرو بنها از آن.  معانی کلمه15
و این بیان راهنمای زندگی انسانها، در عمل به اوامر و نواهی قدرت بگردد.  از 

زبان در غافل ماندن و یا نماندن انسان از خودانگیختگی خویش، نقش رو، این
تعیین کننده دارد. با آنکه امروز، مدرنیته را بازیافتن روزافزون خودانگیختگی 

زبان قدرت، به او تلقین  موختنآبا دانند، مرام قدرت که، با تولد هر انسان، می
شود، ن غفلت است که سبب میکند. ایشود، او را از خودانگیختگیش غافل میمی

در زندگی انسانها غیر عقالنی که قدرت است، زمان به زمان، نقش بیشتری پیدا 
انسانها، بطور روزافزون، به  جبر قدرت معتاد « بحبوحه تمدن»کند. چنانکه در 

شوند و دانش و فن ابعاد  تخریب نیروهای محرکه و محیط زیست را بدان اندازه می
 است.کنند که مرگ طبیعت سخن روز شدهو می اندبزرگ کرده
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مایه آید که بنها میقرار، محک خودانگیختگی بکار تعیین اثر معانی کلمهبدین     
است. نقد زبان و یافتن و بکاربردن زبان آزادی، به ترتیبی که از آنها قدرت گشته

ست. یق کلمه اآغاز زندگی، انسان خودانگیختگی را تمرین کند، انقالب بمعنای دق
ا موفق برای مثال، سالم در زندگی دستوری، تنظیم کننده رابطه قدرت میان مادون ب

مایه معنای آن، الجرم قدرت است زیرا گویای مادونی سالم دهنده و مافوقی است. بن
طه پاسخ دهنده است. حال اگر سالم، بیانگر بازشدن به روی دیگری و گویای راب

ی از گر باشد، رابطه قدرت با رابطه حق با حق )برخورداردو خود انیگخته بایکدی
 شود.انگیختگی(، جانشین میحق دوستی و صلح و گسترده کردن فراخنای خود

بیرون و به نزد صادر کننده « حکم»رود  که دلیل از . زبان قدرت بکار آن می16
رج و از آن را اجرا کنند، خا« حکم»باید حکم  برود و رهبری از انسانهایی که می

خاطر است که معنی کلمه از خود صادر کننده حکم، در واقع، قدرت بگردد. بدین
دهد که برای شود. چنانکه در زبان قدرت، کلمه حکم تکلیفی معنی میبیگانه می

شود که خداوند )در دین بمثابه شود و یا حاکمیتی معنی میمندان تعیین میتکلیف
دهد . در سازمانهایی که نقش خداوند به سازمان یبیان قدرت(  به هرکس خواست م

قرار، هم دهد. بدینشود، نیز، حکم همین معنی را میو یا رهبری سازمان داده می
دهد و هم قوه کلمه تکلیف برای فرودستان و حاکمیت برای فرادستان معنی می

دستان شود و آنها محکوم به اطاعت از قوه رهبری فرارهبری فرودستان انکار می
 گردند. می

شود. پس حکم که خداوند حق مطلق است و از حق جز حق صادر نمیحال آن     
گردد و نه اطاعت از قدرتمدار . شود و تکلیف عمل به حق میحقی از حقوق می

 شود که پس اگر مراد  رهبری بر حق باشد، خواست خداوند این می

ن، حکم حاکمیت بمعنای سلطه الف. حاکمیت از آن زورمداران نیست. بنابرای
 دهد وکسی و یا گروهی بر جمهور مردم معنی نمی
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حل نیز  ترجمان حق است، معنی کلمه حل جویی بر وفق حق وقتی راهب .  راه 
 ار با همه صاحبان حقوق است. گردد. مسئولیت این کمی

گیرد. قرار، در زبان و بیان قدرت، تکلیف در بیرون از حق قرار می.  بدین17
گیرد. تکلیف عمل به حق در بیرون از حق قرار می نیز طور که مصلحتهمان
گردد. تکلیف را صاحب قدرت شود و مصلحت بیرون از حق و جانشین حق مینمی

کند. باوجود این، سنجد و جانشین حق میکند و مصلحت را نیز هم او میتعیین می
یفی که عمل به حکم زوری است و ها معانی داده شوند تا تکلباید به کلمهمی

مصلحتی که باز حکم قدرت است، جانشین حق شوند و صاحبان حق، برغم محروم 
 شدن از حق خود، با رغبت، به تکلیف و مصلحت عمل کنند. 

 شود که از مکلفدر حقیقت، کلمه تکلیف، اجبار به انجام کاری معنی می    
شود و مصلحت بیرون از حق، بنا براین، حکم قدرت )= زور( است، خواسته می

مایه معنی هر دو کلمه، قدرت جبار است سان، بناما چاره جز انجام آن نیست. بدین
 باید به چنین تکلیف و مصلحتی عمل کنند. و صاحبان حقوق، به جبر جبار، می

گردد. وسع و در حد توانایی مقرر می شودل به حق میدر زبان آزادی، تکلیف عم    
کنند. تکلیف وقتی هرکس را مجموع استعدادها و فضلها و حقوق ذاتی او معین می

حال، عمل به حقوق و بکاربردن استعدادها و شود، در همانبکاربردن وسع می
ادی کردن، است. صلح وقتی برخورداری دو طرف از استقالل و آزفضلها در رشد

دهد،  از راه بازگرداندن رابطه قوا به رابطه حق با و دیگر حقوق خویش معنی می
دهد که میان دو تدبیری معنی می هبعمل  سان، اصالحشود. بدینحق، برقرار می

 کند. یمطرف، از راه دادن حق به حق دار، صلح بمعنای رابطه حق با حق، را برقرار 

روند، ولو در زبان آزادی بکار رفته باشند و بنابر ر میها بکاها که در جمله. کلمه18
مایه قدرت جسته باشند، هرگاه به زبان بیان استقالل و آزادی، معانی خالی از بن

قدرت خو کرده باشیم و اندیشه راهنمایی در سر داشته باشیم که بیان قدرت است، 
مایه آنها دهیم که بننها میها در زبان آزادی دارند، معانی به آبه جای معانی که کلمه
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روند ها چنان بکار نمیها در جملهقدرت است. افزون براین، در زبان قدرت، کلمه
روند که معانی متعدد که یک و همان معنی را داشته باشند. بلکه چنان بکار می

مایه معانی چند گانه همواره  قدرت است. برای مثال، اصل داشته باشند. البته بن
 کند:مقرر می« قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران»بیستم 

قرار دارند و : همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون  20اصل 
، اجتماعی وفرهنگی، با رعایت موازین ، اقتصادی، سیاسیاز همه حقوق انسانی
 اسالم، برخوردارند. 

انی و ون برخوردار و از حقوق انسدر این متن، همه افراد ملت، از حمایت قان    
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، بارعایت موازین اسالم، برخوردار 

است، شوند. جمله چون در زبان قدرت و با، بیان قدرت در سر، ساخته شدهمی
غیر از « موازین اسالم»اند: در این اصل، ها در بردارد که سازندگان ندیدهتناقض

به  حاکم بر این حقوق هستند. زیرا اگر همین حقوق بودند، نیازیحقوق انسان و 
. و باطل است این شرط نبود.حال آنکه بنا بر نص قرآن، بیرون از حق، حکم زور

« موازین اسالم»رود. و باز، هرگاه قانون ترجمان حق باشد، با آید و باطل میحق می
با حقوق انسانی و سیاسی و... نگر حق نباشد، کند. و اگر قانون بیاتناقض پیدا می
توانند ، معانی گوناگون می«موازین اسالم»کند. هریک از قانون و تناقض پیدا می

نکار اگانه تا ، از حداقل تعارض با حقوق پنج«موازین اسالم»پیدا کنند. چنانکه 
گویند انسان تواند معنی پیدا کند. چنانکه هستند زورباورانی که میکامل آنها، می

 است.است حقوقمند خلق نشدهکلف خلق شدهم

یان بهرگاه قرار بود جمله در زبان استقالل و آزادی نوشته شود و ترجمان      
 شد:استقالل و آزادی باشد، چنین می

و حقوق  حیاتاصل بیستم : تمامی شهروندان، بدون تبعیض و تمایز، از حقوق ذاتی 
طبیعت نیز  برخوردارند. امعه جهانیشهروندی و حقوق ملی و حقوق بمثابه عضو ج

 برخوردار -که در این قانون، یک به یک تعریف خواهند شد -از حقوق خود
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. قوانین ترجمان این حقوق هستند و اجرای آنها، برخورداری شهروندان را از است
های حقوقمند با های آنها را با یکدیگر، رابطهحقوق خویش تضمین و رابطه

 د.گرداننحقوقمند می

همان  ودر این متن، ابهام وجود ندارد. تناقض نیز وجود ندارد. هرکلمه یک       
ای که بتوان، بنا بر موقع، به آن، این یا آن معنی را معنی را دارد. در حقیقت، کلمه

کند. اجرای آن مانع از بازسازی گاه نیاز به تفسیر نیز پیدا نمیداد، وجود ندارد. هیچ
 تواند آن را دست آویز کند.هیچ زورمداری نمی شود واستبداد می

این، با رود. بنابر. زبان قدرت فرآورده روابط قوا است و در این رابطه بکار می19
کند. چنانکه استقالل و پذیر میناپذیر را انتقالدهد، انتقالها میمعانی که به کلمه

ز قابل آزادی هر انسان، قابل انتقال به دیگری نیست. استعداد رهبری هر انسان نی
شود و اعضای انتقال به غیر او نیست.  با این حال، انسان قابل خرید و فروش می

کنند. اما ه حق حاکمیت خود را به یک تن و یا منتخبان خود منتقل مییک جامع
باید که چنین انتقالی ممکن شود، حق و  استقالل و آزادی و حاکمیت میبرای این

قت، در زبان معنایی را پیدا کنند که انتقال را میسر و قابل قبول بباورانند.  در حقی
کمیت نیز ستقالل و آزادی و حادهد. لذا، امعنی می« قدرت بر»قدرت، حق 

کنند. و این قدرت، قابل انتقال است. بنابراین، هر کسی معنی پیدا می« قدرت بر»
استقالل و آزادی خود را بفروشد و برده دیگری بگردد و یا اعضای « تواندمی»

 حق حاکمیت خو را به منتخبان خویش انتقال دهند. « توانندمی»یک جامعه 

مند و حقوق ذاتی زادی، برابر بیان استقالل و آزادی، حقوق هستیدر زبان آ      
مند هستند. وجدان بر حقوق هست و شفاف است وقتی قدرت زندگی هر زندگی

نیست.  وجدان بر حقوق نیست  و تاریک است وقتی قدرت حضور دارد. حق، 
ن این خاطر که ذاتی حیات است، قابل انتقال نیست. هرگاه قرار بر بکاربردبدین

زبان بگردد، دیگر استقالل و آزادی و استعداد رهبری انسان نیست که در تابعیت 
مایه آنها قدرت است و این حقوق را انتقال کنند که بناز روابط قوا، معانی پیدا می

شوند. های این حقوق بایکدیگر میها هستند که رابطهکند. بلکه این رابطهپذیر می
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دهد استقالل و آزادی و دیگر حقوق خویش سان امکان میآن انقالب که به هر ان
 را بازیابد و زندگی را عمل به این حقوق کند، این انقالب است. 

است که الف . دهد، از جمله، بخاطر آنها می.  معانی که زبان قدرت به کلمه20
ای را تشکیل ندهند و ب . هر حقی از حقوق انسان، قابل تجزیه ها مجموعهحق
شود دهد، به امنیتی نیازمند میمعنی می« قدرت بر»ردد. برای مثال، وقتی حق بگ

پذیرد که حق او تابع جوید. بنابراین، آدمی آسان میکه تنظیم رابطه قوا معنی می
شود. باز رو  است که بنام امنیت، آزادی قابل سلب میوجود امنیت است. از این

بازار »شود با شرکت در ل قابل معاوضه میمعنی شود، استقال« قدرت بر»چون، حق 
به باور انسانها، دیگر حقوق نیز یکدیگر «! شدنجهانی»و پیوستن به جریان « جهانی

سازند و ممانعت از عمل به حقی، ممانعت ای را نمیکنند و مجموعهرا ایجاب نمی
 کنند و برایگردد. حقوق سلسله مراتب پیدا میاز عمل به مجموع حقوق نمی

شود از  حقوق دیگر چشم پوشید. برخورداری از  این و آن حق، بسا واجب می
جوید، معنی می« قدرت برکردن و یا نکردن کاری»چون، در زبان قدرت، آزادی 

است که زبان قدرت و توان در ازای امنیت، از بخشی از آن چشم پوشید. بدیهیمی
کنند می یکسره از این واقعیت غافلبیان قدرت بمثابه اندیشه راهنما صاحبان حق را 

 که آن امنیت سالب تمام و یا جزیی از آزادی، ناامنی است. حقوق یکدیگر را
که غفلت کنند و غفلت از حقی، غفلت از حقوق دیگر نیز هست. چنانایجاب می

ت.  از استقالل، غفلت از آزادی است و غفلت از این دو، غفلت از دیگر حقوق اس
کنند و بسا به غفلت خود پی نیز ها را مینسل بعد از نسل، این غفلتاما انسانها، 

 برند. نمی

مایه قدرت را ها بنخاطر که کلمهقرار، در زبان آزادی، بدینبدین      
 ندارند، به یمن این زبان و به یمن اندیشه راهنمایی که بیان استقالل و

 . شوندحقوق عامل می آزادی است، انسانها بر حقوق خویش عارف و به این

کنند، جورشان با زبان قدرت ای از قدرت پیدا میمایهها بن. وقتی معانی کلمه21
یابد، نه معنی می« قدرت بر»کند، چون خود شود. حق که قدرت را دفع میجور می
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میزان برابرنشینی و گردد . الحمایه آن نیز میشود، بلکه تحتتنها دافع قدرت نمی
ق و استقالل و آزادی و عدالت و دوستی و... با قدرت، ما را از همنشینی ح

 کند. ها آگاه میاندازه از خود بیگانه شدن معانی کلمه

ها و روند، خوانندهها در زبان آزادی بکار میدر برابر، وقتی این کلمه      
یابند در نمیاند، یا  نوشته و گفته را هایی که به زبان قدرت اعتیاد پیدا کردهشنونده

شوند، با کاست و افزود، دهند. اغلب مجبور میو یا، در زبان قدرت، به آن، معنی می
 خواهند.به نوشته یا گفته، به آن، معنایی را بدهند که می

با وجود این، عقل مستقل و آزاد چون بر اصل موازنه عدمی و بر وفق بیان      
جاذب حق و دافع قدرت است. پس، داند حق اندیشد، میاستقالل و آزادی می

باید آنها را تغییر ها جاذب قدرت و دافع حق بگردند، میکه معانی کلمهبرای این
والیت »کند. برای مثال، ها را متناقض میها، در جا، جملهداد. اما تغییر معانی کلمه

قدرت  اعمال»که در زبان استقالل و آزادی، والیت ، بنابر این«با جمهور مردم است
های ها رابطهدهد، شرکت جمهور مردم در رهبری وقتی رابطهمعنی نمی« بر دیگری

دهد، آنها که، در سر، بیان قدرت از نوع ضد دینی دارند حق با حق هستند، معنی می
دهند تا به گمان خود و زبانشان زبان قدرت است، به کلمه والیت، صفت مذهبی می

دهند. در این کار با نیز می« قدرت مطلق بر»آن، معنی آن را از ارزش بیاندازند. به 
« اسالم والیت مطلقه فقیه»مشکل روبرو نیستند. زیرا والیت در بیان قدرتی که 

اما غافل هستند که تنها وقتی والیت دهد.  معنی می« قدرت مطلق بر»است، 
توان حق شرکت در رهبری بدون آنکه پای قدرت بمیان آید، معنی دهد، می

معنی دهد، چه « قدرت بر»و اگر «.  والیت با جمهور مردم است»گفت 
، دیگر ممکن نیست از آن جمهور مردم بگردد و «قدرت مطلق بر»رسد به 

. زیرا جمله  بتوان جمله والیت با جمهور مردم است را ساخت و بر زبان آورد
ت جمهور گرفتن آن در دسبا قرار« قدرت بر»شود: تناقض متناقض و ناممکن می

مردم که ناممکن نیز هست. اعمال قدرت همه بر همه نیز ناممکن است. چراکه،  
معنی شود، یکایک مردم در « قدرت بر»قدرت قابل تقسیم نیست. و هرگاه والیت 
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شود.  گانه هر شهروند میناقض حقوق پنج« قدرت بر»گیرند و برابر یکدیگر قرار می
بود، « قدرت بر»دد. هرگاه از آغاز بنابر گرجامعه صحنه جنگ همه با همه می

هابس کاربرد پیدا کند. اما  قدرت مطلق را، بنابر آمد تا نظر ای پدید نمیجامعه
رو است که در استبدادهای فراگیر، تواند داشته باشد. از اینگمان، تنها یک تن می

 دهد. ، به خود قدرت، مطلق می«رهبر»

حق دادنی »و « ستاحق دادنی »و « گرفتنی استحق »هایی از نوع . در جمله22
ش آزادی را دادیم الیق« )»آزادی دادنی است»و « آزادی گرفتنی است»و « نیست
ها در زبان قدرت و... تأمل کنیم: این جمله« استقالل گرفتنی است»و «( نبودید

شوند. وجود و تفوق قدرت در آنها ملحوظ است. زیرا قدرت ساخته و اظهار می
دهد و از قدرت است که با بکاربردن قدرت باید گرفت. حق و آزادی که می است

گیرند. پنداری از مالی سخن بمیان است که و استقالل نیز در بیرون انسان قرار می
یابیم که حق و آزادی و دقت را که بیشتر کنیم، در میباید پس گرفت. 

رت است که، رابطه با که تنها قدایم. چرااستقالل را نیز قدرت معنی کرده
 . آن، رابطه با بیرون از خویش است

ی است وچون بگوییم حق داشتنی و بکاربردنی است و آزادی داشتنی و بکاربردن     
 وو استقالل داشتنی و بکاربردنی است، قدرت دیگر وجود ندارد و ملحوظ نیست 

ها هگاه رابطشوند. و هرهای حق و استقالل و آزادی، به قدرت تعریف نمیکلمه
های حق با حق، یعنی استقالل و آزادی با استقالل و آزادی باشند، قدرت رابطه

 شود.کند و زبان آزادی در زبان قدرت از خود بیگانه نمیوجود و محل عمل پیدا نمی

سازیم برای  برقرار کردن رابطه قدرت، هایی که میقرار، جملهبدین     
ها و شوند: ناسزاها و بهتانقدرت، ساختنی میتنها با بکاربردن زبان 

کردن رابطه قوا، ساختنی و ها و تمامی دروغها، در برقرارچاپلوسی
هایی ای از قدرت نداشته باشند، جملهمایهها بنتا کلمه .بکاربردنی هستند

. زیرا با یابندسازیم، در تنظیم رابطه با قدرت،  کاربرد  نمیکه از آنها می
ها که قدرت و کاربرد آن را برسانند، ، جملهای از زور ندارندمایهیی که بنهاکلمه
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کنند، هایی که ستایش و ستیز را گزارش می. جملهشوندمیساختنی و اظهار شدنی ن
هرچه بدبختی »و « هرچه داریم از اسالم داریم»به ضرورت، دروغ هستند. چنانکه 

ها که و فراوان جمله« دهیمتی خود را میبرای اسالم هس»و « داریم از اسالم داریم
ها تنظیم بریم، وقتی تصدیق و تکذیبسازیم و بکار میبقصد تصدیق و تکذیب می

ها تنها وقتی ساختنی هستند که معانی گونه جملهرابطه با قدرتند، دروغ هستند. این
 های آنها را قدرت بگردانیم:مایهها را تغییر دهیم و بنکلمه

داریم از اسالم داریم، ستایش از اسالم است در رابطه با آنچه داریم. اما  هرچه    
اسالم اندیشه راهنما است. این ما هستیم که آن را بمثابه بیان استقالل و آزادی بکار 

کند و باورمندان بدان را را از خود بیگانه میکنیم و یا قدرت آنبریم و رشد میمی
بدیلی در زندگی هر کند. اندیشه راهنما نقش بیمیگرفتار خود و یکدیگر تخریبی 

برند. استعدادها و فضلها و حقوق انسان دارد اما این انسانها هستند که آن را بکار می
ها هستند.  نیروهای محرکه ساز نیز انسانها را انسانها دارند. نیروی محرکه  انسان

، انسانها به حقوق خویش هستند. اندیشه راهنما وقتی بیان استقالل و آزادی است
کنند. استعدادها و فضلها را بکار های حق با حق میها را رابطهعمل و رابطه

حاصل این « هرچه داریم»برند، اندازند و نیروهای محرکه را در رشد بکار میمی
کند، آن های خویش غافل میای انسانها را از خود و داشتههمه است. وقتی جمله

بریم قدرتی که گمان می« آنچه داریم»است و مراد از رت ساخته شدهجمله در زبان قد
کند ترجمان رابطه با قدرت باشند.  ها را ناگزیر میگردد. ترکیب جمله کلمهداریم می

بنابر این جمله، «. هر بدبختی داریم از اسالم است»گوییم چنین است وقتی می
نگری و ویرانگری از قدرت موقعیت ما، موقعیت بدبخت است. بدبختی از ویرا

گیرد( قوا و وسیله آن ترکیبی از زور )در اشکالی که به خود می است. اما قدرت رابطه
است، بیانگر رابطه « عامل بدبختی اسالم»و علم و فن و... است. بنابراین، جمله 

است. اما اسالم وقتی هم در بیان با قدرت ویرانگری است که اسالم انگاشته شده
گر است که دین قدرت ویراناین از خود بیگانه شده باشد، بیان است. قدرت 

. زیرا تا کندبرد، از خود بیگانه میو هر مرامی را که در توجیه خود بکار می
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این ما هستیم که  .تواند در توجیه خود بکارش بردنمی ،از خود بیگانه نکند
کنیم و بدینوسیله توجیه آن می کنیم و دین یا مرام رابایکدیگر رابطه قوا برقرار می
دروغ « دهمبرای اسالم هستی خود را می»کنیم. و باز، کار، آن را از خود بیگانه می

کند و ما در مقام دفاع از و تنظیم رابطه با قدرت است: دشمنی اسالم را تهدید می
أمل دهیم. ترکیب جمله گویای تنظیم رابطه ما با دشمن است. تآن، هستی خود را می

دهیم: کند که ما به اسالم میبینیم، ترکیب جمله ما را از نقشی آگاه میکه کنیم می
رود! جمله با گر دشمنی که جز با حذف یکی از دو طرف، از میان نمیتوجیه

کند: دین برای انسان هایی که در بردارد، دروغ بودن ادعا را نیز گزارش میتناقض
ن برای زیستن در حقوقمندی است. برای دشمنی است و انسان برای دین نیست. دی

کردن و دادن و ستاندن جان نیست. از جمله استعدادهای ذاتی انسان، استعداد 
جستن و بکاربردن اندیشه راهنما است و از جمله حقوق ذاتی انسان، نیز، حق داشتن 

اندیشه  اندیشه راهنما است. هرگاه قرار بر عمل به اندیشه راهنما باشد، آدمی که به
گیرد، از حقوق و از زندگی کند، وقتی مورد تجاوز قرار میراهنمای خود عمل می

شد، قرار، هرگاه جمله در زبان آزادی ساخته میکند. بدینخویش است که دفاع می
کرد: اسالم برای زیستن در حقوقمندی و کرامتمندی است. این ساخت را پیدا می

هدید کنند، از آن و اندیشه راهنمایش دفاع خواهم هرگاه زورمداران این زندگی را ت
از حق » ها باشند: توانند این جملهتر، باز در بیان آزادی، میها کوتاهکرد. جمله

هرگاه «. کنمبخاطر اسالم، خشونت زدایی می»و یا « کنمداشتن دین اسالم دفاع می
دومی بیان قرآن  کند ودو جمله را به محک قرآن بسنجیم، اولی قرآن را نقض می

 است.

بار و بار و غمبار و یأسویژگی بارز زبان قدرت، دشمن ساز و خشونت. 23
شوند و هم در  ها که ساخته میبار بودن زبان است. هم در جملهترس
روند. در برابر، ویژگی زبان آزادی، خالی ها بکار میها که در جملهکلمه

روند، از دشمنی و خشونت و غم ار میها که در آنها بکها و کلمهبودن جمله
و ناامیدی و ترس و پر بودنشان از دوستی و صفا و شادی و امید و شجاعت، 
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والیت مطلقه با ». برای مثال، جمله از جمله، شجاعت ورود در ابتلی، است
، یعنی رابطه او  با جمهور مردم، رابطه مطاع و مطیع است. این رابطه «فقیه است

کند. پس محلی برای دوستی نیست ) قدرت ولی بر دومی تنظیم میرا قدرت مطلق ا
تواند دوست داشته باشد و با کسی عقد اخوت ببندد(. دومی باید تنها است و نمی

از اولی بترسد تا والیت مطلقه اولی بر دومی معنی بدهد. دومی حقوقمند بشمار 
)بسط ید اولی بر جان و  باشد که حقوقمند بشمار آید نیست، امیدی نیز نباید داشته

ناموس و مال او(. و چون زندگی او در کف قدرت تقدیر ساز اولی است، او یأس 
رو، یابد. از ایناز حقوقمندی خود را با غم ناشی از ترس و یأس، همراه می

های تحت استبداد، بخصوص وقتی فراگیر است، شهروندان  غمگین و جامعه
 بینند شوند و یکدیگر را دشمن میاز نزدیکان میمأیوس و ترسان از یکدیگر، حتی 

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 متبادردوستی و برابری، معنی می
 کند. کند. ذهن را از حقوقمندی و دوستی و شجاعت و امید و شادی سرشار مینمی

که در است جز اینکه در هر دو جمله، کلمه والیت بکار رفتهدر خور توجه این      
 «.  ت درشرک»دهد و در دومی معنی می« قدرت بر»اولی، 

ه میان رابط شود. زیرادر زبان قدرت، جمله براصل ثنویت ساخته می. 24
خواهد عشق و کند. حتی وقتی گوینده میدو محور است که برقرار می

ای بسازد که گویای وجود دو تواند جملهدوستی خود را اظهار کند، نمی
 من»و نیز جمله « تو مال منی»محور و دوگانگی او و محبوبش نباشد. جمله 

لق طب او، رابطه تعاز این نوع هستند. رابطه میان گوینده و مخا« مال توام
داشتن یکی به دیگری است.  مالکیت گویای رابطه سلطه یکی بر دیگری 
است. در برابر، من تو هستم و تو من هستی، ترجمان موازنه عدمی است. 

   گویای توحید دو در یک است.
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را  این پرسش محل دارد: آیا کسی که قصد سلطه بردیگری و بنابر فریب او      
تواند زیرا است: نمیای بسازد که توحید معنی دهد؟ پاسخ اینتواند جملهدارد، نمی

ای ترجمان توحید انشاء تواند جملهکند. او نمیعقل قدرتمدار با تخریب آغاز می
 کند.         هنگام گفتن، آن را با تخریب همراه میکند. حتی اگر جمله را حفظ کند، ب

دهیم سازیم، ترکیبی به جمله میسان، وقتی با فرض وجود قدرت، جمله میبدین    
ها، در رابطه با یکدیگر، موقعیت سازنده جمله را در رابطه با قدرت، که، درآن، کلمه

باشد، جمله همان ترکیب مله در موقعیت مسلط رو، اگر سازنده جبیان کند. از این
سلطه است. باوجود این، هر دو کند که وقتی سازنده آن در موقعیت زیررا پیدا نمی

قرار، وقتی گویای موقعیت دو سازنده جمله در رابطه با قدرت هستند.  بدین ترکیب
ها معانی بریم و به کلمهسلطه هستیم، زبان قدرت بکار میدر موقعیت مسلط و یا زیر

جویند گویای چگونگی ها ترکیبی میمایه آنها قدرت است. جملهیم که بندهمی
دانیم، از حقوقی که داریم غافل تنظیم رابطه با قدرت.  حتی وقتی حق را گرفتنی می

کنیم که رابطه قوا است. زبانی ای را برقرار می، رابطه«گرفتن حق»مانیم و بگمان می
ست و یا ترجمان موقعیتی است اا در این رابطه بریم، یا بیانگر جای مکه بکار می

خواهیم پیدا کنیم و یا گویای هر دو موقعیت است. این زبان، که در روابط قوا می
ین ادر همه حال، گزارشگر غفلت ما از حقوق ذاتی و غافل نگاهداشتن یکدیگر از 

تیم نیسحقوق است. زبان ما زبانی دیگر است وقتی از استقالل و آزادی خود غافل 
 بریم. و زبان را برای برقرار کردن رابطه حق با حق بکار می

ها گیبانی با ویژهز –جامعه مدنی  وقتی زبان خویش را زبان استقالل و آزادی       
ای کند، جامعهان استقالل و آزادی میو اندیشه راهنمای خود را بی -که شرح شدند 

های گردد. اما، در جامعهیی میدموکراسی شوراپذیر و برخودار از با نظام باز و تحول
های راهنما انواع بیانهای قدرت و زبانها، زبانهای قدرت هستند. کنونی، اندیشه

 پذیر هستند.های مدنی جمله فعلجامعه
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 ششمضمیمه 

 :در اخالق روزنامه نگاری
    
ملزم به  ،کنندار میکبه ویژه روزنامه نگارانی که در قوه چهارم  ،نگارانروزنامه 

کنند اصول قانون اساسی در باره که کامل می هستند اصول اخالقی زیر رعایت
 :قوه چهارم را

 قوه چهارمکند کسانی که ایجاب می ،392های موضوع اصل تصدی فعالیت. 1
کنند بطور خاص و روزنامه میرا تصدی وسائل ارتباط جمعی همگانی اداره یعنی 

 نگاران بطور عام شرائط زیر را داشته باشند: 
 . نشاندن نقد بر جای مدح و قدح. و1.1
ها ها و پیشنهادها و نظرها و اندیشهها و اطالعدر مقام انتشار داده یطرف. بی1.2

برداشت »ذر نگار حق ندارد به عهای آزاد.  روزنامهها و تصدی بحثو دانش
وب و تخطئه ، آن را مقل«استپیشنهاد ایناز این نظر، از این از این اندیشه،  من

 کند. و 
بشمارد و حقوقی که  مدارانقدرت به متنگار این حرفه را نباید خد. روزنامه1.3

نگار یافتن کند. بنابراین، شغل روزنامه نهاشهروندان دارند را فدای مصلحت آ
 و است.این دو حقیقت و انتشار واقعیت و 

ا ی. روزنامه نگار در مقام تصدی بحث آزاد و یا تعریف و تبیین یک نظر 1.4
بلیغ کند. فرصت را از آن خود کند و دلخواه خود را تنباید پیشنهاد و یا اندیشه، 

رفت نقد و نقد متقابل معین کند را پیش زمانی که او حق دارد از آن استفاده
 کند. ومی

 وگار حق ندارد مباحثه را به فرصت تخریب فکر پرسش شونده . روزنامه ن1.5
 به کرسی نشاندن فکر خود بدل کند. 
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سانسور »نگار حق ندارد فکر و یا افکار ناقض فکر خود را گرفتار .  روزنامه1.6
 گرداند و یا دیگر روشهای سانسور را بکار برد. و« سکوت

ستقالل و آزادی خویش بها دهد. ید به انگار بیش از شهروندان با. روزنامه1.7
و  بموجب این قانون، استقالل و آزادی مصون از تعرض است. بنابراین، او حق

 دارد منبع و یا منابع اطالع خویش را محفوظ بدارد. وظیفه 
رتکاب ادر موارد ارتکاب خیانت به کشور و یا تضییع حقوق شهروندان و یا       

یا  و او ،تکب و یا مرتکبان را شناسایی کردهرگاه قاضی مرفساد و یا جنایت، 
منبع یا  دادگاه حق دارد معرفی  ،دهنده بوده باشندمنبع و یا منابع اطالع نها آ

  منابع را از روزنامه نگار بخواهد. 
قیقت )در این مورد باید بسیار وسواس به خرج داد. زیرا ترس از اظهار ح     

را مشکل  ن تا ممکن است باید اطالع از منبعدر ایران اعتیادی دیرپا است بنابرای
 م رجوع باید کرد(های کشورهای دیگر هکرد. به قانون

روع با تخریب شکار خود را .  روزنامه نگار باید بداند که عقل قدرتمدار 1.8
دین توضیح که، به دستور، ببی را در پیش بگیرد. یرخکند. پس نباید روشی تمی

 بداند برداشت او از حقیقت نسبی است، پس آنچهخبر و گزارش تهیه نکند و 
 دهد باید قابل نقد و تصحیح بداند . کند و انتشار میرا آماده انتشار می

 . روزنامه نگار باید از رقابت ناسالم با همکاران خود اجتناب کند. 1.9
ض . روزنامه نگار حق ندارد برای کسب اطالع روشهای خالف قانون و ناق1.10

 ربرد.حقوق بکا
زدایی کند و  از  انتشار ویش باید ابهامنگار از موضوع کار خ. روزنامه1.11

 گزارش مبهم پرهیز کند. 
 سانسور . عالوه بر پرهیز از سانسورها، بخصوص سانسور صاحب اندیشه و1.12

ای زیر نیز بایدش از زشتکاریه روزنامه نگار ها،اطالع ها و داده اندیشه و نیز
 :نداجتناب ک

نگار است که هر نظر و اطالعی را انتشار نتشار غیر از تبلیغ است. بر روزنامها -
طالع دروغ ادهد و ممیز آنها نگردد، اما بر او است که از تبلیغ قول زور و انتشار 

 اجتناب کند.
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گر و ویرانگر است. از به خدمت ستم ، زیر سلطه–قدرت بمثابه رابطه مسلط -
 آن، می باید اجتناب کند.درآمدن و تبلیغ قدرت 

راست  ضد اطالع و پسا حقیقت بمعنای اشاعه دروغ و از روزنامه نگار باید  -
جوسازی و  تحریک احساسات عمومی و تشدید جلوه دادن دروغ و نیز از 
 به قصد برانگیختن مردم بکاری« فکر جمعی جبار»تعصبها و شرکت در تولید 

 ند.موافق کردن آنها با کاری، اجتناب کو یا منصرف کردنشان از کاری و یا، 
صاحب اندیشه، چه رسد به تخریب این  واز ایجاد حساسیت نسبت به اندیشه  -

 دو، اجتناب کند.
مواره حق صاحب اندیشه و هرکس دیگر و هر اندیشه را در دادن پاسخ، ه -

قد رعایت کند و هر زمان امکان پاسخگویی وجود ندارد، از تبلیغ یک جانبه ن
 ودداری کند.خ
 ، اجتناب کند.دیگرکرامت هر انسان و نیز حقوق  از تجاوز به حقوق و -
 ترور شخصیت که سخن ویرانگر است اجتناب کند. از  -
کند باید در خور فهم و یا ه این عذر که اطالع و یا نظری را که گزارش میب -

ست پس درآمیختن راست با دروغ و علم با ظن و گمان، روا ا ،پسند مردم باشد
 را، جرم شناسد و به جد از آن اجتناب کند.

پسند را بکار نبرد و هر زمان اهل سیاست این روشها را بکار های عامهوشر -
ردم بردند، نقد آنها را حق و وظیفه خویش و آگاهی مردم از حقیقت را ، حق م

 بشناسد.
تواند ارگان یک سازمان و یک مرام بگردد. با رتباط جمعی مییک وسیله ا  -

نگار درخور این عنوان کسی است که در مرام خود غلو نکند و وجود این، روزنامه
ر قوه روزنامه نگارانی که د حقیقت را ولو در باره سازمان و مرام خویش بگوید.

یفه خود حق تبلیغ هیچ مرامی را ندارند. وظ ،شوندچهارم مشغول بکار می
 .های آزاد استنها تبلیغ قانون اساسی و اداره بحثآ
اردی که داوری حق جمهور شهروندان است، خود را جانشین در تمامی مو - 

ه جامعه شهروندان در داوری نکند و برآن نشود که داوری دلخواه قدرتمدارها را ب
 القاء کند.
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ز این روش آزادی را با زبان قدرت جانشین نکند، بخصوص ا استقالل وزبان  -
ها، به قصد از خود بیگانه کردن یک اندیشه ها و تغییر معنیکه نگاه داشتن کلمه

 ، اجتناب کند.است و یک اطالع و یا یک امر واقع را جز آن که هست کردن
یشه دن اندشناسد و به عرض مردم رسانرا حق مردم می حال که داوریمانهدر   -

داند، اظهار حقیقت را ولو و اطالع را، همان که هست، حق و وظیفه خود می
ه اکثریت و بسا جمهور مردم را خوش نیاید، حق خود بداند و به این دلیل ک

آید، از سانسور نظری و یا اطالعی خودداری کند. خوش مردم را خوش نمی
ردن، در شمار مهمترین نیامدن مردم را مجوز خودداری از اظهار حقیقت نک

 است. نگار در خور این عنوانمسئولیتهای روزنامه
بیند. در برابر، ناحق، به اظهار، از اظهار زیان نمی ،بر او است که بداند حق -

اظهار دانشی که جسته  گیرد. هر دانشی ازدر معرض از میان برخاستن قرار می
انی را ون براین، اظهار دانش، نادبرد. افزجوید و ره به کمال میشود، سود میمی

دارد. پس حق و دانش را راهنمای خود کردن، اجتناب از تبلیغ میبراز میان 
 کند.ناحق و جهل را ضرور می

ها ها و اطالعک صدایی را بر نتابد و خود وسیله قطع جریانهای آزاد اندیشهت -
استبدادیان حاکم باشند  ه،ها نگردد. برفرض که بر جامعها و فنها و هنرو دانش

باشند، بر او نیست که دستیار آنها در این تک و تک صدایی را مقرر کرده 
بسا  صدایی بگردد و بر او است که بداند، حتی در استبداد فراگیر نیز، روش و

ها ها واطالعروشها برای اظهار حقیقت و برقرار کردن جریانهای آزاد اندیشه
 وجود دارند.

دارند و کنند و در گیجی نگاه میهایی که جامعه را گیج میدوگانگیاز تبلیغ  -
 واستقالل و یا تقدم و تاخر دروغ نیز هستند، اجتناب کند. همچون دوگانگی 

 آزادی و یا استقالل و عدالت و یا آزادی و عدالت و...
نگار لیل نظر برحق و اطالع راست درخود نظر و اطالع است. پس بر روزنامهد -
یست، خور این عنوان است که از تبلیغ نظر و اطالعی که دلیل در خود آنها ندر

 بنابراین، دروغ هستند، اجتناب کند.
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نگار باید از تبلیغ نظری که قول زور است و یا اطالعی که دروغ است، وزنامهر -
الع بدون همراه کردنش با نقد،  اجتناب کند. بهوش باشد که انتشار نظر و اط

، نباید فاوت و فعل پذیر کردن مردم و تسهیل سلطه زورمداران بر آنهاتبرای بی
 باشد

ی است که اصول مداری وقتی قانون ترجمان حقوقهمان اندازه که تبلیغ قانون -
محتوایش  مهم است، اجتناب از تبلیغ قانونی که ،دهنداین قانون را تشکیل می

امتیاز بر اکثریت جز قدرت نیست و بکاربردنش سبب سلطه اقلیت صاحب 
 شود، مهم و برای بقای جامعه حیاتی است.   صاحب حقوق و محروم از حقوق می

نگار و حتی بر اهل سیاست و دیانت نیست که برای شهروندان ر روزنامهب -
ران حق پیشنهاد کردن را دارند، روزنامه نگا ،تکلیف معین کنند. اگر این دو

را  سان که هستند،همان قت،یت و حقیخاطر که مسئولیت انتشار واقعبدین
جتناب اد، بجا است، در مقام روزنامه نگاری، از این کار نیز تا ممکن است ندار

 کنند.
کنند، فشای ترسهای مجازی  و نیز ترسهای واقعی که قدرتمدارها ایجاد میا -

ت ، کار او نیسو القای ناتوانی ست، اما ایجاد ترس و ناامیدیانگار کار روزنامه
 باید از آن اجتناب کند.و می

 مقدار کند.نگار نباید خود را در حد مأمور تبلیغ کیش شخصیت بیوزنامهر -
 انی و دیگر فسادهای مالی و غیر آن اجتناب کند.از رشوه ست -
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 ساختار حقوقی دوران گذار 

 برای انتقال حاکمیت به مردم ایران
 

 

 

 ساختار حقوقی دوران گذار در ضرورت تدوین اصول راهنمای 
 

، پرسشی است که «در پی فروپاشی رژیم جمهوری اسالمی چه خواهد شد»    
گذارند. از آنجا که پاسخ روشنی برای این مردم کشور  با یکدیگر در میان می

 یابند و وضعیت کشور در دوران گذار را تجربه کرده و مشاهدهپرسش نمی
ها، در دوران گذار انجام گرفت، ایهپبا ایجاد ستون  اند که بازسازی استبداد،کرده
کنند. از ها و بسا ترسهای شدید، عرصه تاخت و تاز میها را تردیدها و بیمذهن
رو، ساختار حقوقی دوران گذار پیشاپیش باید معلوم و موضوع نقد و تصحیح این

اکنون  از هم شود و سرانجام مردم ایران  آن را اطمینان بخش بیابند و بپذیرند.
 کنندگان قانون اساسی و اصول بر شهروندان ایران معلوم باشد که پیشنهاد

قانونی راهنمای ساختار حقوقی دوران گذار بر این باورند که دوران زندگی در بی
انونی که قفرموده باید بسر رسد و ایران، ساعتی نیز بدون  و یا دربند قوانین زور

 ترجمان حقوق باشد بسر نبرد.
عمل به سند حاضر، انتقال حاکمیت به مردم ایران را به ترتیبی به انجام     
شوند، بیانگر حاکمیت رساند که از روز نخست، نهادهایی که تشکیل میمی

گانه و بکاربردن قواعد عمل به حقوق پنج بخصوص کهمردم باشند. 
خود  زدایی از سوی شهروندان نیازمند رهایی از استبداد نیست وخشونت
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ح یکایک شهروندان و جامعه مدنی و سرانجام دولت واستبدادزدایی در سط
زدایی و با نیز به یمن ادامه دادن به خشونتحاکمیت انتقال  ،. در حقیقتاست

 رسد. گانه به انجام میاستناد و عمل به حقوق پنج
سان، تدوین و نشر متنی بعنوان ساختار حقوقی که اصول راهنما برای بدین    

طی  سامان بخشیدن حقوقمدارانه و حقوقمندانه و حقوندانه به اداره کشور، تا
ر آن، نقد و تصحیح مستمرش  که با انتشا -شدن جریان تصویب قانون اساسی 

کرد مهمترین کار ر است.ضرو -رسد صویب مردم میشود و سرانجام به تآغاز می
ه سند ساختار حقوقی دوران گذار روشنایی بخشی به مراحل عمده دوره گذار ب

 .دولت حقوقمدار و حقوقمند و حقوند پایدار است
تا زمان تصویب قانون اساسی، سند حاضر، قانون مرجع دوران انتقال     

ار فاقد اعتب حاکمیت به ملت ایران است. قانون اساسی جمهوری اسالمی ملغی و
ی، است. قوانین و مقررات ناسازگار با حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق مل

 حقوق ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه جهانی، حقوق طبیعت و یا با این
ین جدید، اصول راهنما، نامعتبر اند. اما برای اداره امور کشور و تا تصویب قوان

 .زگار با حقوق فوق الزم االجرا هستندشماری از قوانین و مقررات عادی سا
ایران  در دوران گذار، چهار نهاد اصلی، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم    

های ملی، و حکومت انتقالی و شورای عالی قضایی دوران گذار و شورای رسانه
دهند. نحوه تشکیل و وظایف هر یک از این چهار دولت ایران را تشکیل می

ست، اسند که ساختار حقوقی دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران نهاد در این 
شود: حقوق اساسی اند. لذا، ساختار حقوقی شامل فصلهای زیر میمشخص شده

و شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم و شورای عالی قضایی موقت و هیأت 
د کشف  حقیقت و ترمیم و جبران و حکومت انتقالی و زبان، خط، پرچم و سرو

های ملی در دوران ملی و نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی و شورای رسانه
 اصل است. 50گذار. این سند در برگیرنده 

برای دوران گذار انتقال حاکمیت به ملت ایران و استقرار دولتی حقوقمدار      
و حقوقمند و حقوند از زمان اعالم رسمی استقرار شورای انتقال حاکمیت در 

چند کوشش  شود. هر، یک سال تا حداکثر هجده ماه در نظر گرفته میایران
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متصدیان دولت در دوران انتقال و جامعه مدنی باید این باشد که این دوران 
 هرچه زودتر بسر آید. 

 

 حقوق اساسی
 

هم ه امید است مردم ایران ک –گانه در ایران دوران گذار، حقوق پنج اصل یکم:
رو، هرگونه تبعیض از این .اجرا خواهند شد – کنندعمل به آنها را آغاز  اکنون

ز و مذهب و قومیت و زبان و رنگ و اصل و نسب و نینژاد و بر مبنای جنسیت 
این و آن نهاد ممنوع است. حاکمیت قانون برپاست و همگان در حقوق و 

گانه شهروندان جتکالیف که عمل به حقوق باید باشند، برابرند. عمل به حقوق پن
های قضائی و غیر آن و نیز کرامت را از منزلت بمعنای برخورداری از حمایت

و هر چهار شوند یمهای موجود الغاء گراییگیخاطر، ویژهکند. بدینبرخوردار می
گیرند. حمایت بدون تبعیض از یکایک شهروندان را برعهده می یتقوه مسئول

ها و یابد و تبعیضها توسط حقوق بسط میم رابطهرو، برابر قانون، تنظیاز این
محرومیت زدایی از اقشار آسیب  .شوندیمهای ناشی از نقض حقوق لغو نابرابری

و همه  از حقوق خود شود که طبیعتگیرد. تأکید میپذیر جامعه آغاز می
شوند و حقوق ملی ز حقوق شهروندی برخوردار میا از حقوق انسان، شهروندان،

 شوند.ق ایران بمثابه عضو جامعه جهانی راهبر سیاست خارجی ایران میو حقو
  

ردارند، از آنجا که زنان و مردان به مثابه انسان از حقوق برابر برخو اصل دوم:
 وکلیه اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی و قوانین مدنی و کیفری و جزائی 

ا یحقوق آنان هستند و دیگر قوانین جمهوری اسالمی مربوط به زنان که ناقض 
اند، از زمان رسمیت یافتن شورای انتقال به زیان زنان تبعیض قائل شده

 حاکمیت به مردم ایران ملغی هستند. 
 

ناپذیر است. قانون، مصوبه شخصیت و کرامت ذاتی هر انسان خدشه اصل سوم:
شود. و یا سیاستی که مغایر با حقوق انسان باشد نامعتبر و اجرای آن ممنوع می
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هرگونه رابطه سلطه گر و زیر سلطه میان دو شخص و یا بین شخص و یک گروه 
 شود. و یا میان چند گروه، ممنوع می

 
رعایت حقوق و کرامت غیر ایرانیان ساکن ایران واجب است.  اصل چهارم:

لذا، بر وفق ضوابط قانونی مربوط به امور خارجیان، که متناسب با حقوق 
شوند، به امور آنان از جمله حق اقامت، تحصیل، کار، ازدواج پنجگانه وضع می

 شود.و حقوق شهروندی و یا تقاضای دریافت ملیت ایرانی، رسیدگی می
شوند در دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، مرزهای کشور بسته می ره:تبص

د شهروندان ایرانی( )مورشود که گذرنامه و تنها ورود و خروج کسانی مجاز می
ه ( از حکومت دوران گذار داشتمورد اتباع کشورهای دیگرو یا اجازه ورود )

 باشند. 
 

فتار منافی کرامت انسان، مجازات اعدام و شکنجه و هرگونه ر اصل پنجم:
  شود.بالدرنگ ممنوع می

 
 از فردای سقوط نظام والیت فقیه، نهاد دولت )مجموعه چهار قوه اصل ششم:

های ملی( از نهاد دین جدا خواهد شد و به دین مقننه، قضائیه، مجریه و رسانه
ای رسمیت دولتی و دولت دینی پایان داده میشود. هیچ دین و مرام و عقیده

 هیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک یا اندیشه یابد وولتی نمید
شود. برای نخستین بار در و مرامی، از امتیازی برخوردار یا از آن محروم نمی

 شوند.ز بند دولت رها میها و مرامها اتاریخ ایران، دین
 

ن، به صفت فرد جمهور شهروندا وناپذیر است  کشور ایران تجزیه اصل هفتم:
 و ملت، بر تمام وطن حق دارند.

 
دولت دوران گذار در کشور ایران، نهاد مستقل و واحدی است که  اصل هشتم:

پیوسته حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی و حقوق  بر اساس موازین بهم
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جامعه ملی بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت تشکیل یافته و بر طبق 
پذیرد. در جا، دولت موظف به کوشش جهت بکارگرفتن سامان میاین اصول 

امکانهای موجود و ایجاد امکانهای ضرور با همکاری جامعه مدنی برای برآوردن 
نیازهای اساسی شهروندان و رشد آنها بر پایه استقالل و آزادی و بر میزان عدالت 

 شود..اجتماعی و آبادانی طبیعت می
 

ر هى كارهاى گوناگون در دوران گذار، تشکیل شورا باساس سازماند اصل نهم:
باشد. مبنای گفتگو و یافتن نظر جمعی و بر مبنای هر شهروند یک رأی می

ها، از انتخابی و انتصابی، موروثی نیستند و انتخاب افراد بر اساس دانش مقام
 گیرد.و توانایی هر فرد صورت می

 
سلط نه ما کشورها، بر وفق اصل نه ها ببنابر اصل استقالل، رابطه اصل دهم:

زیر سلطه و حقوق ملی و حقوق جامعه ملی بعنوان عضو جامعه جهانی تجدید 
شوند. بنابر همان اصل، هیچ کشوری شریک حاکمیت ملی با مردم ایران می

روه گ نیست. بنابر اصل آزادی، بمثابه پایه دوم دموکراسی، هیچ شخص و مقام و
 در حاکمیت شهروندان ایران نیست.و نهاد و سازمانی شریک 

 
 سازماندهی دولت در دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ملت اصل یازدهم:

گانه باشد و از راه تغییر ساختار استبدادی دولت، ایران، باید سازگار با حقوق پنج
با هدف ناممکن کردن بازسازی استبداد، بر وفق اصول راهنمای انتقال 

 حاکمیت به مردم ایران، بعمل آید. 
 

اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو  هر شهروند بر اصل دوازدهم:
اه رأی جامعه ملی، حق خویش را مستقیم از راه همه پرسی و یا غیر مستقیم، از ر

 کند.آزاد و مخفی به نامزدهای مقبول خویش اعمال می
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هیچکدام از اصول استقالل و آزادی و وحدت ملی و  اصل سیزدهم:
و تمامیت ارضی کشور بر یکدیگر گرایی و حق اشتراک و حق اختالف کثرت

تقدم و تأخر ندارند و عمل به آنها و حراست از  آنها حق و وظیفه دولت و همه 
 شهروندان است.

 
های سیاسی و دینی و تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت اصل چهاردهم:

ست و هریک از آنها اهای صنفی آزاد ها و تعاونیها و سندیکامرامی و انجمن
خود در حقوق، با یکدیگر برابرند و تبعیضی بین آنها نیست. در حوزه 

شوند، در تشکیل و عمل، نباید ناقض حقوق اعضای سازمانهایی که تشکیل می
 حقوق اعضاء خویش باشند.  دارند نگهبانخود باشند و وظیفه

 
گروه و یا حزب و یا جمعیتی حق ندارد بنام  ،هيچ شخص اصل پانزدهم:

ت شهروندان، در امی و به استناد برخورداری از حمایت اکثریای و یا مرعقیده
 معیت ديگری باشد.و یاگروه و یا حزب و ج گرى بر مردم یا شخصپى سلطه

 

 شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران
 

شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران نهادی است که اصل شانزدهم: 
های سیاسی حاصل جنبش همگانی مردم و از خالل توافق مشروعیت خود را از

از مشارکت فعال اکثریت ایرانیان شرکت کننده در جنبش عمومی مردم برضد 
یم شکل ژآورد. این شورا قبل از سقوط ریم والیت مطلقه فقیه بدست میژر

گیرد و اعضای آن بر مردم شناخته و در طول مدت جنبش، مقبولیت پیدا می
از  مردم هر استانپس از انتخابات شوراهای شهر و روستا وجود این، کند. بامی

، یک نماینده برای عضویت در شورای ملی انتقال طریق نمایندگان منتخب خود
. این نمایندگان به جمع نمایندگان شورای انتقال کنندحاکمیت انتخاب می

به عضویت  . اعضای شورا با همان هویت سیاسی کهپیوندندحاکمیت به مردم می
کنند. هرگاه معلوم شود هویت سیاسی واقعی خویش را اند، خدمت میآن درآمده
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اند و یا با درآمدن به عضویت شورا، آن را تا حد ضد هویتی تغییر پنهان کرده
 شوند.از عضویت شورا معاف میبا رای اکثریت اند، دهند که بدان شناخته بوده

های ورایعالی قضایی موقت و شورای رسانهبا استقرار حکومت انتقالی و ش    
قوانین  ملی دوران گذار، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران با رسیدگی به

قننه مجاری و تدوین قوانین نو برای کشور و نظارت بر اجرای آنها، وظیفه قوه 
 ا عبارتند از: گیرد. وظایف این شوررا بر عهده می

 قالی و تصویب صالحیت وزیران او. انتخاب رئیس حکومت انت1
 . تشکیل شورای عالی قضایی موقت2
 . تعیین اعضای نظارت بر انتخابات 3
 . تشکیل هیأت کشف حقیقت و ترمیم جبران4
. نگهبانی از حقوق پنجگانه )حقوق ذاتی حیات انسان، حقوق شهروندی، 5

الملل و بینحقوق جامعه ملی، حقوق جهانی ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه 
وسط تحقوق طبیعت( و التزام بدانها در تدوین قوانین و نظارت بر اجرای آنها 

ه این سازمانهای دولتی و برداشتن موانع برخورداری شهروندان از سر راه عمل ب
  حقوق توسط یکایک شهروندان.

. شفافیت بخشیدن به قراردادها و روشن ساختن وضعیت کلی کشور در 6
 مت انتقالیهمکاری با حکو

اند، . رسیدگی به وضعیت نهادهای موازی که در دوران والیت فقیه تشکیل شده7
 مند. از طریق ادغام آن نهادها در نهادهای حقوق

 های ملی دوران گذار. تشکیل شورای رسانه8
 . نظارت بر رعایت و اجرای ساختار حقوقی دوران گذار9

. موارد مربوط به امنیت ملی مستثنی و فعالیتهای شورا باید شفاف و علنی باشند
شوند. برای تشکیل جلسات غیر علنی رأی دو در جلسه غیر علنی قابل طرح می

سوم اعضای شورا ضرور است. تصمیمات شورا جز در موارد مستثنی، به مردم 
 کشور بطور کامل گزارش خواهند شد.

 
 کنند:را ادا می همه اعضای شورا، بر وفق باور خود، سوگند زیر اصل هفدهم:
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گیرم که ضمن پرهیز از هرگونه خودکامگی، بر مردم ایران را به شهادت می»
حفظ و حمایت از اصول استقالل و آزادی و وحدت ملی و تمامیت ارضی 

ای تفکیک ناپذیر، عامل و بر عهد خود به این اصول کشور، به عنوان مجموعه
رای انتقال ش، به عنوان عضو شوهای خویوفادار بمانم و صادقانه به مسئولیت

  ِمجموعه بهم پیوسته از حاکمیت به مردم، عمل کنم. من با تمام توان در دفاع
ن حقوق انسان، حقوق شهروندی او، حقوق جامعه ملی و حقوق این جامعه بعنوا

کوشم و بر طبق سند ساختار حقوقی و عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت، می
 «. کنمنجام وظیفه میآیین نامه داخلی آن  ا

 
برای هر اجالس، تمام اعضای شورای انتقال حاکمیت باید  اصل هجدهم:

دعوت شوند. حضور نصف بعالوه یک اعضای شورا شرط رسمیت یافتن هر 
اجالس است. مصوبات شورا به رأی نصف بعالوه یک کل اعضای شورای 

 انتقال حاکمیت به مردم نیاز دارد.
 

 وقانون اساسی جمهوری اسالمی فاقد اعتبار است. اما قوانین  اصل نوزدهم:
ان و مقررات عادی باقی مانده الزم االجرا هستند جز ناسازگارها با حقوق انس

ن حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و با این اصول راهنمای دورا
انتقال  شوند. مرجع تشخیص این ناسازگاری، شورایگذار که فاقد اعتبار می

انین حاکمیت به مردم است. این شورا هیأتی موقت به عنوان هیأت رسیدگی به قو
دهد. اعضای این هیأت را شورای انتقال حاکمیت به مردم جاری تشکیل می

 شوند از:کند که عبارت میانتخاب می
های علمی دانشکده های حقوق سه تن از حقوقدانان به انتخاب اعضای هیأت ●

 زاد کشور دولتی و آ
سه تن از وکالی با سابقه دادگستری به انتخاب کانون وکالی دادگستری  ●

 ایران.
اید بهرگاه برابری تعداد ممکن نباشد، دست کم دو تن از اعضای این هیأت     

 از زنان حقوقدان باشند. 
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، شورای انتقال حاکمیت با مشورت با هیأت رسیدگی به قوانین و مقررات    
 خود را به حکومت موقت برای اجرا ابالغ می کند.نظر نهائی 

 
نامه داخلی وظایف ریاست شورای انتقال حاکمیت به مردم را آیین اصل بیستم:

نامه توسط اعضای آن شورا کند. این آیینشورای انتقال حاکمیت تعیین می
 شود.تدوین می

 
تصمیم شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران در مقام  اصل بیست و یکم:

ها میمگیرنده موظف است که جامعه را از فعالیتهای خود آگاه کند. در اتخاذ تص
ها از جامعه مدنی یاری بخواهد و از مشورت شهروندان بهره برد. و انتخاب

های ملی دوران گذار، موظف های همگانی، تحت مدیریت شورای رسانهرسانه
 . های آن هستندبه انتشار مذاکرات شورا و مصوبه

 
 

 شورای عالی قضائی موقت
 

 دستگاه قضایی که اینک از ابزار مهم استبداد است، حق اصل بیست و دوم:
وکیل  دارد استقالل خود را بازیابد. کسانی  بنام قاضی و بازپرس و دادستان و

 ومدافع و ضابط و هر عنوان دیگری که تجاوزشان به حقوق انسان محرز باشد 
شوند. میمت در این قوه، ممنوع باشند، از خدکارانه صادر کردهیا احکام جنایت

مرجع رسیدگی  به وضعیت این کسان شورای عالی قضائی موقت است که با 
قدام مشاورت با وکال و حقوقدانان و فعالین مدافع حقوق بشر به تصفیه آنها ا

یین می کند. اعضای این شورا را شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران تع
 می کند. 
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ائيه شورای عالی قضائی موقت، اداره امور مربوط به قوه قض اصل بیست و سوم:
اعم از استخدام و نصب و عزل قضات و تغيير محل مأموريت و تعيين شغل و 

 از : ترفيع آنان و مانند اينها را بر عهده دارد. ترکیب اين شورا عبارت است
 نه تن از بین قضات، وکال، دادرسان و یا حقوقدانان ●
 ن دادستان كل كشوریک تن بعنوا ●
                                      یک تن بعنوان رئیس دیوان عدالت اداری                              ●
یک تن بعنوان رئیس ديوانعالي كشور كه رياست شورای عالی قضائی موقت  ●

 گیرد.را نيز بر عهده می
گیزند باید سابقه ردم بر میتمامی اعضائی که شورای انتقال حاکمیت به م    

رعایت حقوق انسان و مخالفت با عامل استبداد شدن قوه قضائیه را داشته 
 باشند.

 
ها و نامهها مکلفند از اجراي تصويبدادرسان دادگاه اصل بیست و چهارم:

فاد صریح منامه های رژیم گذشته كه مخالف با ها و بخشها و نظامنامهنامهآئين
 دوران گذار هستند، خودداري كنند.  اصول راهنمای

 
تشکیل هرگونه دادگاه ویژه با قصد تبعیض به سود یا  اصل بیست و پنجم:

ه خارج زیان فرد و یا  این و آن گروه و مقام و نهاد  ممنوع است. تشکیل دادگا
 شوند.ها منحل میاز نظام قضائی ممنوع است و اینگونه دادگاه

 
 و کیفر و یا دادرسی کیفری بدون وجود قانونیهیچ جرم  اصل بیست و ششم:

شود. لذا جرائمی که که وضع شده باشد، از سوی هیچ مقامی وضع و انجام نمی
 قوه قضائی وضع کرده باشد ملغی هستند و محکومان به این جرائم حق اعاده

 حیثیت و جبران خسارت را دارند.
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همگان است. فاقدان دادخواهی و داشتن وکیل حق مسلم  اصل بیست و هفتم:
امکان، بر یافتن امکان، حق دارند و دولت دوران گذار نیز باید دادخواهان فاقد 

 امکان را از امکان برخوردار کند.  
 

تحریک و تحریص به خشونت و نیز حکم به تکفیر  اصل بیست و هشتم:
اشخاص و اقدام به کشتن اشخاص با ادعای اجرای حکم، جرم است. صدور 

کم قضائی در انحصار قوه قضائی است و اجرای حکم نیز با قوه هرگونه ح
 مجریه است.

 
 

 تشکیل هئیت کشف حقیقت و ترمیم جامعه
 

  اصل بیست و نهم:
ه و عمل از آنجا که شهروندان بسیارى بخاطر  عقاید دینی یا مرامی و یا اندیش ●

سیاسى »هاى ها و گروهسیاسى، گرفتار ستم دولت والیت مطلقه فقیه و سازمان
یم و سازمانها و گروههای در خدمت آن  شهروندان ژاند و این رشده« و عقیدتى

ا به روم و یا از هستی ساقط و یایرانی و نیز غیر ایرانی را از  حق حیات مح
اند و با زندانی کردن و شکنجه و روشهای دیگر، زیانهای حقوق آنها تجاوز کرده

 اند، روحی و جسمی به آنها وارد کرده
ها و نزدیکان آنان از آنجا که بر وفق میزان عدالت ترمیمی، قربانیان و خانواده ●

 ، و تمامی جامعه  بر ترمیم و جبران حق دارند
 شود،از آنجا که جنایت بر ضد بشریت شامل مرور زمان نمى ●
ها، بنابراین، زمان ها و اطالعاز آنجا که جمهور مردم نیازمند جریان آزاد داده ●

های اخالقی الزم برای اطالع شفاف از آنچه بر قربانیان جنایتها هستند و وجدان
گاه بازسازی نگردد بداد دیگر هیچابند تا که استباید غنای الزم را بیو تاریخی می

ش و جنایت برضد شهروندان را روش نگرداند و وجدان هر شهروند به حقوق خوی
 و عمل به این حقوق همگانی و مداوم بگردد،  
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عدالتى تنها قربانیان نیستند، بلکه تمامی از آنجا که قربانی هر جنایت و هر بى ●
 انسانیت است،

به از حقوق دیگران، حق هر شهروند است و هم مطالاز آنجا که هم حق دفاع  ●
 دفاع از حق خود از دیگران، حقوق او است،

 از آنجا که اگر شهروندی خود را در محنت دیگرى شریک نداند و مسئول و ●
عدالتى را موظف به زدودن محنت او و دفاع از حقوق او نداند و مبارزه با بى

د، دمکراسى که یکى از ارکان آن حق خویش نشمارد و به این حق عمل نکن
ز برابرى همگان در برخورداری از حقوق و امکانهای الزم برای برخورداری ا

 حقوق است، استقرار و استمرار نمى یابد،
 از آنجا که تا جرم، بدون حضور مجرم در برابر قاضی عادل، محرز نشود، ●

گاهی بدون خدشه نمیجامعه از جرمهایى که واقع شده یابد و آنها را برسمیت اند آ
 پذیرد، شناسد و مسئولیت خویش در وقوع جرائم و جنایتها را نیز نمینمی

ربانیان که تاریخ شخصى قاست از آنجا که وجدان تاریخی جامعه نیازمند آن ●
 به تاریخ رسمى بدل شود، 

و جامعه  از آنجا که بر میزان عدالت ترمیمی، ترمیم و جبران زیانهای قربانیان ●
 بس دشوار است،

 گیریهایاز آنجا که خالء رسیدگی قضائی بر میزان عدالت ترمیمی را انتقام ●
ها توسط ظیم رابطهونت در سطح جامعه و تنکند که سبب بسط خششخصی پر می

 شود،زور، بنابراین، بازسازی استبداد می
ش، تنها باید قربانیان توان دادخواهی پیداکنند، تا که با دردها و رنج های خوی

شود، اعتماد نمانند و بتوانند به نظام جدید که بر میزان عدالت اجتماعی برپا می
ذشته و گد، آنها را از غم بیابند و امید به حال و آینده و شرکت در جامعه حقون

 یأس و احساس ناتوانی که گرفتارش هستند، برهد،
در نتیجه، بمحض شروع بکار شورای موقت انتقال حاکمیت به مردم ایران،     

عقیدتى، با هدف ترمیم و جبران، بعد از رایزنى با  -در رابطه با جرایم سیاسى
و مستقل و فعاالن  احزاب و سازمانهاى مختلف سیاسى و شخصیتهاى مبارز

جامعه مدنى و حقوق بشری و حقوقدانان، هیأت کشف حقیقت تشکیل و بر 
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شود. این هیأت وظایف زیر را وفق ضوابط عدالت ترمیمی،  مشغول بکار می
 دارد:

رژیم  . جمع آورى اسناد و مدارك در باره جنایتهای سیاسی ـ عقیدتی که در دو1
توانند توسط اند. جرائم و جنایتها مىهپهلوی و جمهوری اسالمی انجام گرفت

تى مقامها و مأموران دولت و یا اعضای احزاب و سازمانهاى سیاسى و یا عقید
 ارتکاب یافته باشند.

دیگرى  . جمع آورى و دسته بندى کلیه شکایتها از مسئوالن سابق و یا از افراد2
ر به جنایت شان منجقیدتیع –های سیاسى و یا عملکردهاى سیاسی که تصمیم

ان شده است.  هدف از این کار، یافتن حقیقت و گزارش نهائى آن به مردم ایر
 است.

یکان . این هیأت به شرح حال کلیه قربانیان و شرح ماوقع توسط بستگان و نزد3
خواهد حقیقت قربانیان گوش فرا میدهد. از قربانیان و بستگان و نزدیکان آنها می

 کاست شرح کنند.کم و و تمام حقیقت را  بی
کشف »ـ بنابر وظیفه کشف حقیقت و ترمیم و جبران زیان وارده، هیأت  4

همچنین تمامی مقامها و مأمورانی که حاضر به « حقیقت و ترمیم و جبران
هاى کند و به گفتهاعتراف به اعمال خود و یا دفاع از خود هستند را احضار می

اصل را بر برائت « جبران ترمیمکشف حقیقت و »دهد. هیأت آنان گوش فرا می
گذارد و با رعایت اصول راهنمای قضاوت، هدف را ترمیم و جبران زیانها و می

شناسد. متهمین تا یکسال بعد از تشکیل هیأت حق دارند بازگویى حقیقت می
زبان  خود را معرفی و تقاضا کنند هیأت اعتراف به جرم و جنایت ارتکابی را از

 ی عفو کنند.آنها بشنود و تقاضا
 در رابطه با قربانیان« کشف حقیقت و ترمیم و جبران».کلیه جلسات هیأت 5

ت و متهمین علنی است . مگر به درخواست خانواده قربانیان و یا تشخیص هیأ
ها را دارند. بلحاظ تأمین امنیت. کلیه وسایل ارتباط جمعی حق حضور در جلسه

شفاف و در وقت مقتضى در اختیار  انها و اظهارات قربانیان و متهمبازگویی
گیرد حتی اگر پخش مستقیم به مالحظه حفظ امنیت و یا خواست مردم قرار می

 ها بالفاصله انجام نگیرد.خانواده
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به  . عفو مشروط و فردی و منوط به ترمیم و جبران است. و نیز، موکول است 6
آید. عفو ملعتراف به حقیقت بعتواند بدون ااعتراف به حقیقت. عفو نمی

تواند جمعی و گروهی باشد. حکم عفو تنها در باره جرائم و جنایتهای نمی
کردن و... که در رابطه غیرقابل جبران اما قابل ترمیم مانند قتل، شکنجه، حبس

شود و در باره جرائم اند صادر مىدهشدینى ارتکاب -با مسائل عقیدتى ـ سیاسى
هاى مادى و رشاء و ارتشاء و... صادر هپذیر مانند دزدى، سؤ استفادجبران

 شود.نمى
ابى . هیأت بنا بر مورد، متخلفان و جنایتکاران را از مناصب دولتى و انتخ7

 کند. محروم می
. در صورت کتمان حقیقت از سوى مرتکب جرم و جنایت، سر و کار او و 8

قوه به جرم شوند، با قوه قضائى است. این افرادى که حاضر به شهادت دادن نمی
 کند.یا جنایت مرتکب رسیدگی و بر وفق  قانون حکم صادر می

به غیر از صدور حکم عفو، با « کشف حقیقت و ترمیم و جبران». هیأت 9
 شرایط باال، حق محاکمه ندارد و قضاوت بر عهده قوه قضائى است. بعد از 

شده  گذشت دوازده ماه، هیأت، پرونده هر متهم  شامل اطالعات جمع آوری
 کند.اند را به تدریج به دستگاه قضائى احاله میکسانی که عفو نشده

کند و گزارش نهایىش باید شامل این . هیأت فهرستى از قربانیان تهیه می10
زم الفهرست باشد. این هیأت فهرستى نیز از وابستگان قربانیان و پیشنهادهای 

 کند.ارائه می ر قربانیانبرای ترمیم یا جبران مادى و معنوى ستم روا رفته ب
. حکومت دوران انتقال، حداکثر هجده ماه بعد از تشکیل این هیأت، 11

میم پیشنهادها را به مجلس منتخب مردم تسلیم و مجلس در باره پیشنهادهاى تر
 گیرد.و یا جبران مادى و معنوى ستم روا رفته تصمیم قانونی می

ی و رژیم پهلوی و جمهوری اسالم. دوران مورد رسیدگى این هیأت، دوران د12
است. حداکثر مدت کار این هیأت چهار سال است. بعد از پایان مدت چهار 

کند. این گزارش بعنوان سند ساله، هیأت گزارش کامل خود را به مردم ارائه می
تواند بعد از پایان دوره چهار ساله، شود. مجلس منتخب مردم میرسمى منتشر مى

 مدید کند.مأموریت هیأت را ت
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 دوران گذارحکومت 
 

به وسیله  دوران انتقال حاکمیت به مردم ایرانرئیس حکومت  اصل سیم:
شود. او هیأت وزیران را از میان شورای انتقال حاکمیت  به مردم، تعیین می

کند. وزیران اعتبار نامه خود های شاخص سیاسی و مدنی جامعه انتخاب میچهره
کنند. ریاست حکومت را از شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران کسب می

معاون اول وی است. مصوبات با  ،حکومتاین انتقال در غیاب رئیس دوران 
دوران هیأت وزیران و معاونان او بایستی به اطالع و تصویب رئیس حکومت 

برسد. آنها در مقابل رئیس حکومت پاسخگو هستند. شورای انتقال  انتقال
حاکمیت به مردم ایران حق استیضاح وزرای حکومت را دارد. ورقه استیضاح 

 نتقال حاکمیت برسد.باید به امضای یک سوم اعضای شورای ا
 

، شورای انتقال حاکمیت دوران انتقالبه درخواست حکومت  اصل سی و یکم:
، ، برای تعامل و تسریع در تصمیم گیریاین دورانبه مردم ایران و حکومت 
 کنند.جلسات مشترک برگزار می

 
دوران امر برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور حکومت  اصل سی و دوم:

ت. نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی، توسط اسانتقال 
گیرد. اعضای این انجمن حداقل هفت تن انجمن مستقل انتخابات انجام می

شوند. خواهند بود که توسط شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران انتخاب می
 شوند که در حکومت و شورای انتقالاین اعضاء از میان کسانی انتخاب می

المقدور در نهادهایی حاکمیت به مردم ایران عضویت نداشته باشند و حتی
تقال عضویت داشته باشند که سابقه طوالنی در دفاع از حقوق و مبارزه برای ان

 حاکمیت به مردم کشور را داشته باشند. 
المللی دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی که سازمانهای بینتبصره: 

 شوند. یگاه تقاضا کنند، بعنوان ناظر پذیرفته مطرف باشند، هربی
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 برای فراهم آوردن شرایط الزم برای دوران انتقالحکومت  اصل سی و سوم:

ز ابازگرداندن استعدادهای به ناحق رانده شده از کشور و یا مهاجرت گزیده 
ه ایران، برای مشارکت در استقرار و استمرار و پیشبرد دموکراسی و خدمت ب

 وطن، تالش می کند.
 

 سیاست خارجی ایران در دوران گذار بر پایه استقالل و اصل سی و چهارم:
گانه و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر و حسن آزادی و حقوق پنج

وزیر امور  ، به پیشنهاددوران انتقالحکومت  جوید. رئیسهمجواری بنا می
خارجه و تصویب شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، سفیران ایران در 

ق صلح کند. این سفیران مبشر حکشورهای خارجی را در اولین فرصت تعیین می
 گردند که سزا است اصول قوانین اساسی بگردند.  و دیگر حقوقی می

 
ا قراردادهای منعقده با دیگر کشوره دوران انتقالحکومت  اصل سی و پنجم:

یکا، و بحرانهای بزرگ از گذشته تا امروز، از جمله گروگانگیری در سفارت آمر
کشورهای منطقه و در  ای و دخالت نظامیجنگ عراق با ایران، سیاست هسته

کند. حاصل بررسی را به شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران ... را بررسی می
کند. بر وفق اصل چهارم، در عادی کردن و مردم ایران بطور شفاف گزارش می

 کند. روابط خارجی و استیفای حقوق تضییع شده مردم ایران اقدام می
 

 انتقال: انوظایف مهم حکومت دور اصل سی و ششم:
مین . ایجاد امکانها برای آنکه شهروندان از حقوق خود برخوردار شوند و تأ1

 امنیت ملی و دفاع از مرزها 
 . اداره کشور )مالی و سیاسی و...(2
 . اطالع رسانی و شفاف سازی در باره وضعیت کشور3
: حدود سه ماه بعد از استقرار . برگزاری انتخابات شوراهای شهر و استان4

، انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر ایران انجام دوران انتقالحکومت 
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گیرد. شوراهای هر استان یک نماینده برای عضویت در شورای انتقال می
این  ،کنند. تا زمان تشکیل شوراها طبق قانون اساسیحاکمیت انتخاب می

  د.  دهنشوراها بکار خود ادامه می
 .برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان5
 . برگزاری همه پرسی برای تصویب قانون اساسی6
ستقرار مات الزم برای ا. برگزاری انتخابات طبق قانون اساسی جدید و تهیه مقد7

 دولت جدید

 زبان و خط و پرچم و سرود
  

بات زبان و خط اداری کشور ایران فارسی است. اسناد و مکات اصل سی و هفتم:
ترک در و متون اداری باید با این زبان و خط باشد. زبان فارسی بعنوان زبان مش

شود. شهروندان ایرانی از این حق نیز برخوردارند تمام مدارس ایران تدریس می
و  طبوعات کشوردر آموزش و در م که از زبان مادری خود، هرگاه فارسی نباشد،

 های گروهی استفاده کنند. نیز رسانه
 

تا زمانی که مردم مستقیم یا توسط نمایندگان خود  اصل سی و هشتم:
های پرچم ملی ایران را تعیین کنند، پرچم موقت ایران در دوران گذار، گیویژه

 به سه رنگ افقی سبز و سفید و سرخ خواهد بود. 
 

 ان بیانگر ارزش حیات و کرامت انسان و همهسرود ملی ایر اصل سی و نهم:
و  دیگر زیندگان و همبستگی ملی و صلح جهانی بر پایه نه مسلط نه زیر سلطه

گانه، بنابراین، ترجمان فرهنگ استقالل و آزادی باید باشد. این سرود حقوق پنج
آزادی  برانگیزنده نیروهای محرکه جامعه ملی به فعال شدن در رشد در استقالل و

نری و بر میزان عدالت اجتماعی باید باشد. ساختن این سرود به استعدادهای ه
شوند، شود. در دوران گذار، سرودهای ملی که ساخته و پیشنهاد میپیشنهاد می
شوند تا شهروندان نظر دهند و بهنگام تصویب قانون اساسی، سرود پخش می

 ملی نیز به تصویب مردم ایران برسد. 
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و دیگر سرودها مجاز « ای ایران»ها، پخش سرود در اجتماع در دوران گذار،
 .   ور استبدادهای پیشینآمگر سرودهای یاد است

 

 نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی
 

در  نیروهای نظامی و انتظامی، وفادار به حقوق و قوانین پذیرفته اصل چهلم:
 گیرند.این سند، تحت فرماندهی حکومت دوران انتقالی قرار می

که هیچگونه خطری کشور را تهدید نکند، سربازان از  برای آنتبصره: 
باش شوند و افراد نیروهای مسلح در حال آمادهها مرخص نمیسربازخانه

 مانند.می
 

طرفی و قانونمداری، نیروهای انتظامی بر مبنای اصول بی اصل چهل و یکم:
ال مسئول حفاظت از امنیت شهروندان و امنیت داخلی کشور و نظم عمومی و امو

 عمومی هستند.
 

وظیفه حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران،  اصل چهل و دوم:
و ه است. این ارتش از ادغام دمهیا کردن اسباب پدید آوردن ارتش ملی یگان

نیروی مسلح موجود پدید خواهد آمد. ارتش سازمانی مردمساالر به ترتیبی 
 خواهد یافت که خدمتگزاران در ارتش، در آموزش دائمی دانش و فنون نظامی

یت و باشند تا که توانایی ارتش در عمل به مسئولیت دفاع از وطن و تأمین امن
ز مرزها رون از کشور به خطر افتد، بنابراین، حفاظت ااستقالل ملی، هرگاه از بی

 و تمامیت ارضی کشور، همواره کامل باشد.  
 

الزم است ارتش ملی در اختالفات سیاسی داخلی، کامال  اصل چهل و سوم:
 تواندطرف بماند. ورود ارتش به عرصه اقتصاد ممنوع است. اما حکومت میبی

بیعی، ارهای عمرانی و رویارویی با سوانح طاز تجهیزات نظامی و افراد آن در ک
 استفاده کند.
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از  از آنجا که اطمینان از زندگی صلح آمیز و برخورداری اصل چهل و چهارم:

د به امنیت، بنابراین، از تمامیت ارضی و انسجام ملی، ضرورت گذار از استبدا
یا تجزیه ای به قصد بازسازی استبداد و مردم ساالری است، هر اقدام مسلحانه

 کشور، ممنوع و پایان بخشیدن بدان برعهده دولت دوران گذار است. 
 

ت فرماندهی کل قوا در دوران انتقال بر عهده رئیس حکوم اصل چهل و پنجم:
ملی  انتقالی است. او تالش الزم را برای سازماندهی نیروهای انتظامی و ارتش

کار، از همکاری اینایران برابر اصل چهل و دوم  بعمل خواهد آورد. در 
 استعدادهای سالم و دانا به دانش و فنون نظامی برخوردار خواهد شد. 

 

  های ملی دوران گذارشورای رسانه
 

ز ابا استفاده  -های در اختیار رژیم والیت فقیه رسانه کاراصل چهل و ششم: 
ویی با سانسور حقایق تاریخی و رویداهای روز و ، بیشتر مغزش-بودجه دولت 

ها است. در چهار دهه گذشته، این ها و اطالعها و دادهقطع جریان اندیشه
بکار دروغ پراکنی و ترور « نظام والیت مطلقه فقیه»ها در خدمت رسانه

ها اند. حال آنکه هم این رسانههای دیگر مشغول بودهشخصیت و انواع تخریب
میل شوند.  و نباید حیف و و هم منابع مالی و فنی آنها متعلق به مردم ایران هستند

استعدادهای انسانی و کارشناس مروج حقوق و برقرارکننده جریانهای آزاد 
گردند. های آزاد میها و برگذار کننده بحثها و اطالعها و هنرها و دادهاندیشه

های ملی دوران گذار ها به انجام این وظایف، شورای رسانهبرای توانا شدن رسانه
شوند، های مختلفی که با بودجه دولت اداره میهمه رسانه اداره برای رسیدگی و

 شود.تشکیل می
 

 هدفها و سیاستهای راهبردی که شورا تعقیب خواهد کرد، اصل چهل و هفتم:
 عبارتند از:
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ها ای برای برقرار کردن جریان آزاد اندیشهفراهم آوردن امکانهای الزم رسانه .1
 ، ها و اطالعها و خبرهاو دانشها و هنرها و داده

 طور که روی. الغای سانسورها و آموزش کارکنان برای انتشار هر رویداد همان2
یا هنری. ای و است و پرهیز از جانبداری از کسی یا گروهی و یا اندیشه داده

ها در مردم. پرهیز از ایفای پرهیز از انتشار خبرهای مجعول به قصد القای ترس
سود نقش قیم مردم در نوع اندیشیدن و عمل کردن. پرهیز از ایفای نقش مبلغ ب

. پرهیز این یا آن نامزد در انتخابات و یا بقصد اثر گذاردن بر نتیجه انتخابات
های بیگانه برای سمت دادن به اندیشه و عمل هاز باز انتشار خبرهای جعلی رسان

از  مسئوالن و مردم. پرهیز از شایعه پراکنی. پرهیز از ترور شخصیت بهر شکل
، بنابراین القای «تغییر از باال»ها به خدمت اشکال. پرهیز از درآوردن رسانه

سود  نقش انگاری در شهروندان. و پرهیز از تبلیغ بهناتوانی و ناامیدی و خود بی
طه شرکتهای فراملی که همواره آماده تحمیل اقتصاد مصرف محور به کشور و سل

 براین اقتصادند. 
گانه ای برای آموزش مداوم حقوق پنجفراهم کردن امکانهای الزم رسانه .3

)حقوق ذاتی حیات انسان، حقوق شهروندی او، حقوق جامعه ملی، حقوق  
   حقوق طبیعت( . و انیجامعه ملی به عنوان عضوی از جامعه جه

های آزاد حول ای برای برگذارکردن مداوم بحث. فراهم آوردن امکانهای رسانه4
 ای و جهانی.حقوق و مسائل مهم تاریخی و ملی و روز داخلی و منطقه

نگ . آشنا ساختن جامعه به قواعد انتخابات آزاد و عادالنه و آموزش و فره5
ن میزان خودانگیختگی در بکارانداختن استقالل و آزادی با هدف باال برد

 استعداد خالقه و دیگر استعدادهای شهروندان.  
توانند در اختیار سیاستهای گروه خاص از جمله خود های ملی نمی. رسانه6

 شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی قرارگیرند. در عوض،
ار مردم بایستی امکانهای به همه اقش های ملی جهت اطالع رسانی. رسانه7

 اطالع رسانی را در اختیار شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت
دهند و نیز امکان نقد نظر و عمل مقامهای آنها را برای همگان انتقالی قرار می

 فراهم آورند. 
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ای خبرنگاران را های ملی و نیز شورای قضائی آزادی حرفه. مسئوالن رسانه8
کنند. به ویژه در زمینه دسترسی آزاد به تمام منابع اطالع و تضمین می تأمین و

 حق تحقیق آزاد در باره امرهای واقع. جز در مواردی که در اصل شانزدهم،
توان وادار به اظهار یا انکار رأی اند. خبرنگار و روزنامه نگار را نمیاستثناء شده

نبع خبرنگار، مدیر مرد شناسایی ایش کرد. در موو نظری در زمینه فعالیت حرفه
در صورت حکم قاضی، موظف است  مسئول رسانه با مصونیت کامل قضائی،

د و که منبع اطالع و نظر خود را در اختیار قاضی برای انجام تحقیقات بگذار
ر صورت قاضی نبایستی نام منبع را علنی نماید و یا در اختیار شاکی قراردهد. د

بر، قوه قضائی از طریق حکومت، موظف به حفاظت بخطر افتادن جان منبع خ
 باشد.از جان وی می

 
 های ملی دوران گذار عبارتند از:وظایف شورای رسانه اصل چهل و هشتم:

های ملی برای پیشبرد سیاستها و هدفهای اصل چهل و . نظارت بر کار رسانه1
 هفتم

های شورای رسانه ن گذار. اگر عضوی ازهای ملی دورا. تعیین مسئوالن رسانه2
های ملی یا خصوصی )به غیر از ملی دوران گذار، مسئولیت اداره یکی از رسانه

های اجتماعی( را برعهده گیرد، عضویت خود را های شخصی در شبکهصفحه
 دهد.در این شورا از دست می

ها . رسیدگی و منطبق نمودن حجم کارمندان و سازمان اداری و بودجه رسانه3
 آنها. با وظایف

ن نامه . این شورا در اولین جلسه با تعیین هیأت رئیسه خود به کار تدوین آیی4
 پردازد.داخلی خود می

 
های ملی دوران گذار را شورای انتقال اعضای شورای رسانه  اصل چهل و نهم:

حاکمیت به مردم برای انجام وظایف بر شمرده در دو اصل چهل هفتم و چهل 
تعداد اعضای این شورا بین نه تا پانزده نفر خواهند بود. کند. هشتم تعیین می

اعضای برگزیده باید از صالحیتهای الزم برای تصدی وظایف برخوردار باشند. 
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گذاریهای از جمله صالحیتهای اخالقی و علمی و فنی و توانایی مدیریت و برنامه
وم اعضای ضرور را باید داشته باشند. اگر برابری ممکن نباشد، دست کم یک س

 این شورا را زنان باید تشکیل بدهند.
یک از اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی هیچ    
 های ملی دوران گذار باشند.ای رسانهتوانند عضو شورنمی

 
 حکومت انتقالی وظیفه دارد بودجه این شورا را که به تصویب اصل پنجاهم:

 رسد، در اختیارش بگذارد. شورای انتقال حاکمیت به مردم می
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 برنامه عمل

 منشور اقتصاد تولید محور
 
 
شد: اقتصاد این پرسش با من در میان گذاشته می ،1391در ایام نوروز سال    

خواستند بیشتر به اقتصاد تولید محور چگونه اقتصادی است؟ پرسش کنندگان می
خ ایران بپردازم و به این پرسش و پرسشهای دیگر در باره اقتصاد کشور پاس

کنم و رسش میپنخستین پاسخ  را پاسخ به این  ،در سال جدید ،رواینگویم. از
هر برنامه  کنم کهنمایم و خاطر نشان مینشور اقتصاد تولید محور را پیشنهاد میم

با شناسایی و  ،بادانی طبیعت باشدآهرگاه برنامه رشد انسان و  ،عملی
 ،حقوق ملی ،حقوق شهروندی ،حقوق انسان ،گانهعمل به حقوق پنج

آغاز  ،حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی
کننده اجرای صحیح گیرد. مداومت در عمل به این حقوق تضمینمی

 برنامه است:
 

 باید نقش بجویند:ن میآو نیروهای محرکه که در « تولید ملی» ❋
 

 ،ن هرگاه بخواهد محور سیاستگزاری اقتصادی بگرددآتولید ملی و رشد      
 اقتصادی باز –نیازمند تغییرهای ساختاری بدان قصد است که نظام اجتماعی 

ضیح فعال کند. تو ،در خود ،بگردد. چنان که بتواند تمامی نیروهای محرکه را
 این که:
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گر، ، یک نیروی محرکه در شمار نیروهای محرکه دیگر نیست. زیرا کار. کارگر1
 انسان است و انسان تولید کننده نیروهای محرکه دیگر نیز هست. پس هرگاه

دی اقتصا –این انسان است که در نظام اجتماعی  ،قرار بر حمایت از کار باشد
باید بتواند تمامی استعدادهای خویش را بکار اندازد و نیروهای محرکه می ،باز

 نیاز است به ،روایندیگر را نیز ایجاد کند. از
ون . برخورداری هر انسان از حقوق ذاتی خود و انطباق حقوق موضوعه )قان1.1

م بر آموزش و پرورش و نیز قوانین حاکم بر کار و قوانین و مقررات حاک
های سیاست و روابط اجتماعی و فرهنگی( با حقوق ذاتی انسان و حقوق عرصه

ند و ن برخوردار باشآبدون تبعیض باید از  ،ملی یا حقوقی که تمامی شهورندان
. نیز حقوق شهروندی و حقوق بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت

با جانشین شدن والیت جمهور مردم )=  ،تولید محوراقتصاد  ،بنابراین
شرکت یکایک شهروندان در اداره جامعه بر پایه دوستی و برابری در 

  شود.یگانه( ایجادکردنی مبرخورداری از حقوق پنج
موزش و پرورش و آو بیشترین سرمایه گذاری در  ها از هر نوع. رفع تبعیض1.2

 بازکردن بازهم بیشتر فضا در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و
زادی خویش برخوردار و کار درخور آفرهنگی تا که جوانان از استقالل و 

 هزار درس 150ساالنه  ،استعداد و دانش و مهارت خویش را بیابند. یک قلم
 ،خوانده، ایران را ترک نگویند. در نتیجه

ورداری . توزیع امکانها به ترتیبی که تمامی شهروندان موقعیت برابر در برخ1.3
 از حقوق خویش پیدا کنند. و

ها )سیاسی و قضایی و اقتصادی و . همراه شدن حقوقمندی با امنیت1.4
الیت به ترتیبی که هر انسان منزلت پیدا کند. هر فع ،اجتماعی و نیز عقیدتی(

های قانونی ها و تضمینیعنی صاحب حق از حمایت اقتصادی منزلت پیدا کند.
به . واقعیت پیدا کند ،و واقعی  برخوردار شود تا که حمایت از کار و سرمایه

باید دولت والیت مطلقه فقیه و هر دولت جبار دیگری می ،سخن روشن
جای خود را به دولت حقوقمدار و مبعوث مردم و خدمتگزار مردم 

 بسپارد.
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یروی محرکه دومی است که خود فرآورده کار انسان و طبیعت ، ن.  سرمایه2

ازده به حداکثر رساندن باروری و ب ،است. اما بهترین حمایت از کار و سرمایه
ا پیدا رکار و سرمایه است. برای این که کار و سرمایه بیشترین باروری و بازده 

 باید:می ،کنند
د. بیشترین نقش را پیدا کنن ،. دانش و فن در سازماندهی نهادهای جامعه2.1

 ،تا که از دو ترکیبان یابد. باید تجدید سازمبدین ترتیب که نخست دولت می
ار یکی ترکیب علم و فن و پول با زور که در روابط قدرت دولت با مردم بک

رود و عامل تخریب نیروهای محرکه و اقتصاد تولید محور و وسیله می
گری ترکیب علم و فن و سرمایه و ایجاد اقتصاد مصرف محور است و دی

حق است که در رابطه حق با حق کاربرد دارد و رابطه دولت با مردم را 
های ینههز ،از جمله ،تا که دومی را بکار برد. ،کندبر وفق حقوق تنظیم می

قدرتمداری حذف شوند. دستگاه اداری برای ایفای نقش راهبردی خویش در 
 دد و سازماندهی مردم ساالر بیابد. تا همتجدید سازمان گر ،رشد اقتصادی

د شود و هم بخش بزرگ کارکنان که زاآهای اداری دولت کاهش و سرمایه هزینه
ام خنثی کردن نیروی در مق ،دهند و دولت استبدادیکار مفیدی انجام نمی

وجود ببانک استعدادها را  است،آوردهنها را به استخدام خود در آ ،محرکه
ای تولیدی به روز گردند و در سازمانه ،نها بطور مستمرآبیاورند. یعنی دانش و فن 

 کار بیابند. ،جدید
ایش نهادهای اقتصادی نیز نیازمند تجدید سازمان هستند، هم بخاطر افز      

ید و لن با دیگر عوامل توآتوانایی آنها در بکارگرفتن بهینه سرمایه و ترکیب 
برد ر میحقوق و هم برای یافتن توانایی به روزکردن دانش و فنی که در تولید بکا

 ن. آو هم بخاطر مشارکت کارکنان در مدیریت 
باید روابط شخصی تجدید نهادهای سیاسی بسا مهمتر است. چراکه می       
کار جای خود را به رابطه کار با  ،بمثابه عامل بازدارنده رشد اقتصادی ،قدرت

تارعنکبوتهای روابط شخصی قدرت از  ،بر میزان حقوق بسپارد. به سخن دیگر
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زادی جامعه و اعضای آمیان برخیزند و فعالیتهای سیاسی سازگار با استقالل و 
 ،رابطه بجویند. لذا ،بایکدیگر ،نآ

باید از میان بروند. با تغییر ساختهای نهادها و . فرصتهای رانت خواری می2.2
ان رانت خواری امک ،ها توسط حقوقنظام اجتماعی یعنی تنظیم رابطهبازکردن 

د از مصرف به تولید این تغییر محور اقتصا ،یابد. بااین وجودسخت کاهش می
 است که این فرصتها را باید یکسره از میان ببرد. به ترتیب زیر:

 باید حاصل برداشت از تولید داخلی باشد. بنا بر این:بودجه دولت می •
باید از نیاز اقتصاد ملی به سرمایه و ماده اولیه و الف. تولید نفت و گاز می

 کارمایه تبعیت کند. و
باید به می ،شوندن مقدار نفت و گاز که صادر میآمد حاصل ازآب . در

حساب سرمایه سپرده شوند و در سرمایه گذاری در تولید بکار گرفته 
 شوند. 

بودجه و سیاست مالی  ،نآدر  ،است کهاقتصادی  ،اقتصاد تولید محور •
 ،و نیز سیاست اعتباری و اعتبارات بانکی و ساخت صادرات و واردات را

دن تولید محور کر ،ساننیاز تولید ملی در جریان رشد معین کند. بدین
 اقتصاد نیازمند چنین تغییر بنیادی است. و

کند. به ترتیبی که قدرت میزان پول در جریان را هم تولید معین می •
قابل جذب توسط تولید داخلی باشد.  ،کندخریدی که پول ایجاد می

 ،مدی جز تولید یا خدمت نماندآنکه منبع درآبرای  ،ثبات ارزش پول
و  هم بودجه نباید جز برداشت از تولید ملی باشد ،ضرور است. بنا بر این

ید کسر داشته باشد یعنی دولت حق نداشته باشد خودکامه، پول هم نبا
 ایجاد و به اقتصاد ملی تحمیل کند. 

دگردیسی دولت را از دولت استبدادی متکی به  ،همین چند تدبیر     
اقتصاد مصرف محور به دولت حقوقمند متکی به اقتصاد تولید محور ببار 

ر رابطه دولت با ملت مند تغییدگر دیسی کامل نیاز ،آورند. باوجود اینمی
 .باید تابع ملت بگردددولت می  :است
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 ،ولید ملین نیازمند بازار است و این بازار را نیز تآ. اما تولید ملی و رشد 2.3
مد را آعالوه بر این که در ،. بنا بر ایندهدتوسعه می ،در جریان رشد خود

، ضرور است زانعدالت اجتماعی بمثابه می ،باید ایجاد کندتولید می
م برابر توزیع شوند به ترتیبی که ه ،مدها تا ممکن استآبرای این که در

بمنزله محل جذب  ،شهروندان امکان برابر پیداکنند و هم بازار داخلی
 بزرگ شود. ،شدن تولید داخلی

زارهای نیازمند بازارهای خارجی نیز هست. اما رابطه با با ،هر اقتصاد ملی    
 نچه بهآدر  ،هاباید تولید ملی تنظیم کند. به ترتیبی که مبادلهمیخارجی را نیز 

لی تمامی مبه ترتیبی انجام بگیرند که تولید  ،شوندنیروهای محرکه مربوط می
 نیروهای محرکه مورد نیاز را در اختیار بگیرد. 

ی خارجی ید و رابطه با بازار داخلی و بازارهاآهرگاه میزان عدالت درکار       
وبیت به یمن به حد مطلوب رساندن مرغ ،تولید داخلی ،را تولید ملی تنظیم کند

شود. خود به حمایت از خویش توانا می ،و به حداکثر رساندن باروری و بازده
ایی را که اقتصادهای روشه ،ن شود که اقتصاد دیگریآباید مانع از تنها دولت می

اثر کردن اینگونه ر نبرد. برای بیبکا ،بر ضد اقتصاد ملی ،برندمسلط بکار می
برای حمایت از  ،عالوه بر تنظیم سیاست بازرگانی داخلی و خارجی ،روشها

 تدبیر اساسی زیر نیز ضرور است: ،اقتصاد ملی
تولید کنندگان با مصرف کنندگان روبرو  ،نآافزون بر بازاری که در . 2.4
د در درون بخش های اقتصادی و هریک از بخشهای اقتصا ،شوندمی

داد و ستد کنند. این داد و ستدها هستند که  ،باید بایکدیگر ،خود
کنند. چنانکه بدل می ،اقتصادی ملی را به یک مجموعه زنده و رشد یاب

کنند که هریک شمار مشتقات پیدا میبی ،نفت و گاز به مثابه ماده اولیه
آوردند. میای را بوجود افتند. این صنعتها مجموعهدر صنعتی بکار می

بخشهای صنعتی و  ،با مجموعه های دیگر ،بنوبه خود ،این مجموعه
به  ،ضایعات تولید ،ترتیبکند. بدینداد و ستد می ،کشاورزی و خدمات

ای هم از مواد اولیه )نیروی محرکه ،کنند. به سخن دیگرصفر میل می
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مدیریت و دیگر( و هم از سرمایه و هم از کار و هم دانش و فن و هم از 
 گردد. هیچ تلف نمی ،هم  از دیگر نیروهای محرکه

ولید حمایت از ت ،با شتابی که رشد دانش و فن پیدا کرده است ،با این همه    
 :ملی نیاز دارد به موفقیت در مسابقه در دانش و فن

 
 ونیروی محرکه سومی است که نقش اول را در افزایش باروری  . دانش و فن3

ی رمایه دارند. اما رساندن خود به سطح دانش و فن اقتصادهابازده کار و س
یر زنیازمند اتخاذ و اجرای تدابیر  ،مسلط و یافتن توانایی شرکت در مسابقه

 است:
ل مسلط رساندن سود به حداکثر عام ،در تولید ،. هرگاه بنا بر این نباشد که3.1

 ،یلزینش رشته تحصدر گ ،بنا بر این ،در سرمایه گذاریها و نیز در شغل یابی
وان برای دی« نیروی انسانی»موزش و پرورش کارش تربیت آهرگاه دستگاه  ،باشد

هایی نباشد که بر محور قدرت سیاسی و اقتصادی شکل و ساالری و کارفرمایی
نسان نخست تولید ا ،هرگاه مقصود از تولید ،به سخن دیگر ،اندمحتوی جسته

ساسی وردن نیازهای اآو خدمات برای برها وردهآخالق باشد و سپس تولید فر
ند که از جمله استعداد خالقه انسان هست ،این استعدادها ،انسان در جریان رشد

دانش و فن بکار  ،ولیدتگردند. چون در این موزش و پرورش میآجهت یاب 
ستعدادهای انسانها و عمل کرد نیروهای ا ،آید و نه گواهی نامه پایان تحصیلمی

 ،گردند. به ترتیبی که هر تولیدهای علمی و فنی مییابهای گزینشجهت  ،محرکه
 یابد.دانش و فن مورد نیازخود را می

کار کنند و وسیله بهره کشی . دانش و فن نباید شهروندان را از کار بی3.2
رساندن  بلکه باید دستیار انسان و وسیله ،ن بگردندآفرساینده از زمین و منابع 

 ی انسان به حد مطلوب بگردند.وریی و بهروهآکار
 ،یدآباید رابطه با قدرت را به هرشکل درموزش و پرورش میآسان بدین -3/3

بادانی محیط زیست آزادی و حقوقمندی انسان و نیز آقطع کند و با استقالل و 
بیشترین  ،زادی عقل انسانآسالمت تن و استقالل و  ،رابطه برقرار کند.  یعنی

موزش و پرورش و ، آباید به خود اختصاص دهند. به سخن دیگربودجه را می
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بادی طبیعت و آبهداشت و بهداری در خدمت سالمت تن و عقل و نیز عمران و 
 باید بودجه درخور را به خود اختصاص دهند. وسالمت محیط زیست می

 
 رکه دیگری استاعضای جامعه، نیازمند نیروی مح زادی عقلآ. استقالل و 4

تواند درحد مطلوب شود و نه میمدی میآانسان نه نیروی محرکه کار ،که بدون آن
گاه اندیشه راهنما است. هر ،ورد. این نیروی محرکهآنیروهای محرکه را پدید 

 ،دهدبه میزانی که به قدرت )= زور( نقش می ،اندیشه راهنما بیان قدرت باشد
 ،نهاآه در صادهای مصرف محور و اقتصادهایی کشود. اقتضد رشد و تولید می

خاص  ،یابندها و خدمات ویرانگر افزایش میوردهآتولید و مصرف فر
های قدرت هستند. های راهنما بیاناندیشه ،نهاآهایی هستند که در جامعه

حول تمدارهای اندیشه و عمل انسانها مدارهای بسته قدرتمداری هستند. مشاهده 
ر روسیه و سیای دور و چین و دآنما در ترکیه و در کشورهای های راهاندیشه

دهند چرایی تولید محور شدن اقتصادها و توضیح می ،کشورهای اروپای شرقی
دهند چرایی قدرت محور شدن این رشد این اقتصادها را. و نیز توضیح می

در ساالر رمایهسرنوشت اقتصادهای س :تواند گفتاقتصادها را. از هم اکنون می
 انتظار آنها است.

درت قورده فلسفه یونانی و سخت آگرچه فر ،والیت مطلقه فقیه ،در ایران      
قدرت محور  ،نآطرزفکرهای دینی و غیر  ،اما هرگاه در جامعه ،محور است

ای به فروش ثروت ملی مد و نه جامعهآای پدید مینه چنین والیت مطلقه ،نبودند
زمان  ،کرد و نهشد. نه اقتصاد مصرف محور پیدا میمعتاد می ،و به یارانه گرفتن

نها آرفتند و ایرانیان و محیط زیست نیروهای محرکه از ایران بیرون می ،به زمان
 شدند. فقیر تر می ،و منابع ثروت طبیعیشان

نیازمند اندیشه  ،تولید محور کردن اقتصاد ایران بیش از پیش ،قراربدین      
ای از ست که به انسان ایرانی امکان دهد خویشتن را بمثابه مجموعهراهنمایی ا
است که استقالل و خالق باز یابد. اندیشه راهنمایی بایسته ،بنابراین ،استعدادها

نها آ ،های ایرانیان بازگرداند. به سخن بهترزادی و خودانگیختگی  را به عقلآ
گاه نگاه دارد. آگاه کند و آ ،زادی و خودانگیختگی که دارندآرا از استقالل و 
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اقتصادی خویش را باز و تحول  –نها بدهد که نظام اجتماعی آاین امکان را به 
 پذیر کنند. تا که 

و  دولت نقشهای خود را در مهار جامعه ،زادیآ. به یمن بیان استقالل و 4.1
از دست بدهد. تا هم  ،تنگ گرداندن فضای اندیشه و عمل اعضای جامعه

توانند در تولید بکار افتند و هم فضای ای عظیمی رها شوند که میهسرمایه
 اندیشه و عمل اعضای جامعه باز شود و هم جو خشونت در جامعه سبک بگردد.

 و
خاطر که بنا را بر روابط قوا و تضادها در جامعه بدین ،های قدرت. بیان4.2
زمند بیان نیا ،نخشونت گسترند. اقتصاد تولید محور در خدمت انسا ،گذارندمی

گاه کند و به آزدایی زادی است تا که جامعه را از قواعد خشونتآاستقالل و 
ا راشتراکات و توحید اجتماعی  ،بر میزان عدالت اجتماعی ،دولت امکان بدهد

ه بسط توحید اجتماعی بیشتر در قلمرو صالحیت جامع ،بسط دهد. با این وجود
عالیتهای اقتصادی و فقراردادن توحید در  مبنی ،گیرد. در حقیقتمدنی قرار می

 ن تعریف از عدالت اجتماعی است که آنیازمند  ،نهاآغیر 
یازمند ن ،ورد. این امرآالف. توزیع برابر امکانها را برای اعضای جامعه فراهم 

نست که رانت خواری و دیگری انواع دزدیهای اقتصادی )در ضمیمه قانون آ
 اند( از میان  برداشته شوند. نوع آنها فهرست شده 55  ،اساسی پیشنهادی

 میسر گرداند. و ،مدها را در جامعهآب. توزیع برابر در
ن ج. رابطه حق با حق را جانشین رابطه قدرت )= زور( با قدرت) = زور( میا

 ،فرد با فرد و گروه با گروه کند. بنا بر این
ی را اصل موازنه عدم ،هاهمه رابطهد. کاربرد زور را به صفر میل دهد. یعنی در 

 ها بگردند.راهنما کند به ترتیبی که حقوق تنظیم کننده رابطه
هنما کند. بنا بر موازنه عدمی را اصل را ،های دیگره. در رابطه جامعه با جامعه

 ،این
زادی و حقمداری را در سطح جامعه بسط دهد و یک آو. اخالق استقالل و 

بنابر این از  ،هاگاه نگاه داشتن شهروندان از تواناییآ وجدان اخالقی توانا به
 ورد. و آپدید  ،زادی و حقوق ذاتی خویشآاستقالل و 
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انی ز. مسابقه در دانش و دادگری و تقوا را همگانی بگرداند. چنانکه هر انس
 معنوی بجوید.   ↔فضای باز مادی 

ها و دیگر خرافه زادی را رشد دهد و جامعه را از بندآح. فرهنگ استقالل و 
ورده آهای قدرت مداری )ضد فرهنگ زور( بازرهد. این فرهنگ هم فروردهآفر

 دهد.شود و هم این مشارکت را بسط میمشارکت همگان در اداره جامعه می
ل کنونی ط. رابطه انسان به نهادهای جامعه را به ترتیبی تغییر دهد که انسان مح

نهاد  ترک کند و راهبر نهاد بگردد و ،ا استلت و وسیله این نهادهآخود را که 
ری رهب ،در هر کارفرمایی ،وسیله شود و هدف را نیز او معین کند. برای مثال

ه کارفرمایی بگردد. در نتیج ،کارکنان و وسیله ،کننده و تعیین کننده هدف
 تخریب نیروهای محرکه به صفر میل کند. و  ،همهاین

یکی اینست که تولید بر  ،خدمت انسان ی. مشخصه اقتصاد تولید محور در
گی هژمصرف مازاد پیدا کند و پیشخور کردن از میان برخیزد. پیشخور کردن وی

ها و خدمات وردهآبنا گرفته بر مصرف انبوه است. و اغلب فر ،اقتصادهای کنونی
شوند. این پیشخور کردن طبیعت را ویرانگر هستند که بطور انبوه مصرف می

نکه آگرداند. حال یر میینده را فقآلوده و نسلهای آچیز و محیط زیست را بی
 ید.ینده بیفزاآهای نسلهای باید بر امکانات و تواناییاقتصاد تولید محور می

ینست که ینده همراه است. نتیجه اآیش متعین کردن اما پیشخور کردن با از پ     
تار زادی برخوردار و بیشتر گرفآنسل فردا کمتر از نسل امروز از استقالل و 

 گردد.جبرها می
 ،باز و تحول پذیر بگردد. درحقیقت ،به یمن تغییرهای باال ،نظام اجتماعی     

باید از نقش قدرت یم ،هرنظام اجتماعی را که بخواهیم باز و تحول پذیر کنیم
ها بیفراییم. هرگاه بر ها بکاهیم و بر نقش حقوق در تنظیم رابطهدر تنظیم رابطه

باز و تحول پذیر  ˝نظام اجتماعی کامال ،تدابیر باال را بکار بریم ،میزان عدالت
نکه اعضای یک جامعه بتوانند تدابیر آبرای  ،ایم. باوجود اینوردهآرا بدست 

ها د و دوباره به اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت )= رابطهباال را بکاربرن
های قوا نشوند و ترکیبی از زور و پول و علم و فن و دیگر نیروهای محرکه رابطه

زادی را در بیان آها را تنظیم نکنند( بازنگردند و بیان استقالل و این رابطه
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ا که مسلط و زیر سلطه ساز قدرت از خود بیگانه نسازند و در توجیه رابطه قو
 ضرور است که: ،بکار نبرند ،است
آورند. زادی متعدد پدید میآهای استقالل و بیان ،های نسبی از حق. درک4.3

بیان  نجا که اندیشه راهنمایی کهآاین بیانها با یکدیگر اشتراک دارند. و از 
جریان  ادیزآ ،ها استزاد اندیشهآنیازمند جریان  ،زادی باشدآاستقالل و 

تر گشتن فرهنگ استقالل و تر شدن انسانها و غنیهم سبب خالق ،هااندیشه
شود و توحید را راهبر فعالیتهای زادی و هم عامل بیشتر شدن اشتراکها میآ

دن اقتصاد و رشد تولید ملی رابطه تولید محور ش ،رواینگرداند. ازتولیدی می
 ها وندیشهزادی جریان اآکند با مستقیم پیدا می

زادی جریان آنیازمند  ،تولید محور شدن یک اقتصاد ،. بیشتر از همه4.4
هنما )لیبرالیسم( بنا بر نظریه را ،داری نیزاطالعات است. در اقتصادهای سرمایه

به میزانی که  ،باید برقرار باشد. در عملزاد اطالعات میآجریان  ،بنابر قانون ،و
اقتصاد تولید محور و در رشد است. بحران  ،زاد استآجریان اطالعات 

 ،اقتصادهای بحران زده و مصون از بحران را ،اقتصادی که غرب را فراگرفت
 ،لاز یکدیگر بازشناساند. برای مثا ،زادی جریان اطالعاتآبلحاظ  ،از جمله

 ،روپاازاد اطالعات محروم بود. دولت حتی به اتحادیه آاقتصاد یونان از جریان 
ونان است که یاقتصاد ورشکسته  ،نآداد و حاصل مار نادرست میآو اطالعات 

المللی پول گشته ای بسیار سنگین و قیمومت اروپا و صندوق بینگرفتار قرضه
هایی اطالع است. قشرهای زحمتکش نه از چند و چون فعالیت کارفرمایی

 مؤسسات پولیهای دولت و کنند و نه از قرضه ستانینها کار میآاند که در داشته
نان آیافته اند. اما بهای سنگین ریاضت اقتصادی را گاهی میآو مالی و صنعتی 

 پردازند.می
هرگاه بنابراین شود که اقتصاد به  ،ایرانای چون جامعه در جامعه      

خدمت انسان درآید و تولید محور بگردد و رابطه های اقتصادی از راه 
زادی جریان اطالعات آاز به بیشترین نی ،شرکت در تولید برقرار شوند

است. به ترتیبی که همه مردم از فعالیتهای مالی دولت و نیز مؤسسات 
مالی و پولی و بازرگانی داخلی و خارجی و نیز میزان شدن عدالت )تدابیر 
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باال( و البته اطالعات سیاسی و علمی و فنی و اطالعات پیرامون نیروهای 
 گاهی پیدا کنند.آ ،روزمره ،نهاآی محرکه و سمت یابی فعالیتها

از  ،گرددزادی چون اندیشه راهنمای انسانها میآ. بیان استقالل و 4.5
رابطه  ،گرداند. در حال حاضررابطه کار با تولید را نیز طبیعی می ،جمله

ثابه سرمایه بم ،هر دو  ،کار با تولید، طبیعی نیست. زیر مالک کار و تولید
قدرت است. مالکیت نیروهای محرکه در سطح جهان نیز به این قدرت 
تعلق دارد. حفظ نظامهای اجتماعی بر محور قدرت و نیز حفظ نظام 

کند که بخش بزرگی از نیروهای ایجاب می ،جهانی باز بر محور قدرت
برای این که نیروهای محرکه ویران نگردند  ،محرکه ویران گردند. پس

 ون تولید و رشد اقتصادی بکار افتند که انسانها از هر فرآورده آو در 
باید که مالکیت تولید از می ،در دسترس خود بیابند ،به اندازه ،خدمتی

قدرت سلب شود و به کار و سعی انسان و جامعه و طبیعت که در تولید 
 تعلق گیرد.   ،کنندشرکت می

 ،آیند هرگاه کار هر انسانه به فعل در نمیاز قو ،. مجموعه استعدادهای انسان4.6
ای از کارهایی نگردد که ترجمان مجموعه استعدادهای او باشند: در مجموعه

کار و با کار داریم و باکار کسی است که در تولید کاال و یا بی ،حال حاضر
شود و همگان نکه یک اقتصاد وقتی تولید محور میآکند. حال خدمت شرکت می

بری کار انجام دهد: کار ره ،شوند که هر انسان به تعداد استعدادهاباکار می
طح )شرکت در مدیریت جامعه بمثابه شهروند و در نهادهای جامعه( و کار در س

ائمی و کار دموزش آها( و کار زاد اندیشهآاندیشه راهنما )شرکت در جریان 
 هنری )گشودن ورده یا خدمت و کارآابتکار و ابداع و خلق و کار تولید فر

های جدید بر روی اندیشه و عمل ( و کار  فرهنگی )غنا بخشیدن به فرهنگ افق
 زادی( وکار...آاستقالل و 

شود و جامعه باز زادی اندیشه راهنما میآچون بیان استقالل و  ،سانبدین       
این جامعه  ،کند. پسانسان جامع نیز واقعیت پیدا می ،گرددو تحول پذیر می

ورده و آفر ،تواند از بند کمبود و ندرت برهد و برای هر نیاز انسانیت که میاس
 خدمت رافع نیاز را در اختیار بنهد. 
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عمل  وزادی راهبر انسان در اندیشه آبدیهی است که چون بیان استقالل و       
نقش  ،حورمدر اقتصاد تولید  ،بمثابه نیروی محرکه ،زمان و مکان نیز ،گرددمی

 یابند:را باز میخویش 
 
یابی با قطبهای رشد و محل ،نها که با اقتصاد سروکار دارندآ.  5

ها دانند که ماوراء ملیسر و کار دارند و می ،روزمره ،فعالیتهای اقتصادی
در مقیاس زمان )برنامه گذاری کوتاه و میان و  فضایی و نیز -ای زمینی شبکه

( هرچه دورتر هایآیندهدراز مدت و تعیین تکلیف نیروهای محرکه حتی در 
ن این نچه بیروآ. جهانی شدن واقعی جز این شبکه نیست. اما اندآوردهبوجود 
گردد. همین بیابان اجتماعی و طبیعی می« اجتماعی»بیابان  ،گیردقرار میشبکه 

بندی مسلط را از بقیه جامعه جدا کرده و قشرهای گروه ،است که در غرب نیز
افزاید. چیزان میبی به انبوه ،های غرب بودندمیانی را که عامل ثبات در جامعه

کاهد و هم با پذیر میی کشتهاو همین بیابان شدن طبیعت است که هم از زمین
رگ مزیندگان بر روی کره زمین را بکام  ،افزودن مداوم بر آلودگی محیط زیست

 برد.می
شبکه بخش بزرگی از طبیعت  ،در ایران که اقتصاد مصرف محور است      

است )پیشرفت بیابان از راه فرو بلعیدن زمین های بارور(. ایران را بیابان گردانده
 ،هاشبکه راه از راه توزیع سخت نابرابر قدرت خرید و نیز ،کنی را نیزهای سمحل

بدل  ،به مناطق برخوردار از توان مصرف و مناطق محروم از توان مصرف
بیابانهای اجتماعی  ،وان مصرف نیزتاست. حتی در مناطق دارای کرده

ر بودن مصرف محو ،اند. بلحاظ)بخشهای محل سکنای محرومان( بزرگ گشته
الیت زمان هر فع ،قتصاد و نبود امنیت و منزلت و فقدان میزان عدالت اجتماعیا

است. سود حداکثر و خالی از خطر گشته ،نآو محرک « هم اکنون» ،اقتصادی
ل پذیر را با زمان و مکان فع ،هرگاه بنا بر اقتصاد تولید محور باشد ،قراربدین

 :ین کردباید جانشمی ،به ترتیب زیر ،زمان و مکان فعال
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. شناسایی استعدادهای طبیعی و انسانی هر محل و توزیع فعالیتهای 5.1
اقتصادی به ترتیبی که تمامی استعدادهای انسانی و طبیعی و منابع موجود در 

 فعال شوند. یعنی ،سراسر ایران
ای که اینست: ایران قابلیت رشد کشاورزی الف. رهاکردن گزاره قدرت فرموده

زادی است: ایران آای که ترجمان استقالل و ن با گزارهآرا ندارد. جانشین کردن 
باید استقالل بجوید. می ،دارند« راه بردی»یت های کشاورزی که اهموردهآدر فر

به  ،های قدرتمداری هستندهزینه ها که حاصل حذفبخشی از سرمایه ،بنا براین
 بیابان زدایی و گسترش زمینهای قابل کشت و مراتع و جنگلها اختصاص داده

 شوند. می
موزش و پرورش و بهداشت و آب. برخوردار کردن مناطق کشور از دو خدمت )

ر تمامی د ،خدمات –کشاورزی  –های صنعتی بهداری( و نیز ایجاد مجموعه
 کنند.میسر می ،توزیع بهینه جمعیت را در سطح کشور ،مناطق کشور

ن بها و در معرض شوری و فرسایش قرارگرفتآج. جلوگیری از پایین رفتن سطح 
 های قابل کشت.زمین

باید از دو جبر ب را میآاما این  ،ب وجود داردآ ،د. در بسیاری از مناطق کشور
 نآید و جریان آید بدر ب از انحصار صاحبان قدرت باآرها کرد: جبر قدرت )

ما انباید به فرمان قدرت باشد ( و جبر طبیعی )شوری یکی از این جبرها است 
ر دیگری است. جب ،ها سیراب شوندب به ترتیبی که زمینآشبکه بندی جریان 
جبر سومی است(.  ،ش در فصل دیگراش در فصلی و نبودوجود بیش از اندازه

ترین نقشه قدیمی ،از حمله عراق به ایران پیش ،در مورد خوزستان ،برای مثال
نطقه ب را به سراسر خوزستان )که از سر سبزی و باروری مآبیاری را که آشبکه 

ین شبکه و نیز مد. مقدمات بازسازی اآبه دست  ،رساندمی ،شد(سواد خوانده می
ن در چهار بها و شیوه درخور محیط زیست برخورداری خوزستاآزدایی از نمک

ز اگاهی آدر حال تدارک بود که قشون صدام به ایران تجاوز کرد.  ،بآ فصل از
ن سالح چو ،به ما امکان دادند از آب ،شدندن شبکه و مقدماتی که تدارک میآ

 برضد قوای متجاوز سود جوییم.
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در گرو تغییر تلقی از زمان فعالیت اقتصادی « رشد پایدار»اند ه. امروز که دانسته
ان کوتاه مدت تلقی کردن زم ،امر که در فعالیت کشاورزی معرفت بر این ،است

در  ،این فعالیت و غافل شدن از این واقعیت که کوتاه و میان مدت و دراز مدت
ضرور  ،قابل تصور و اندازی گیری است ،برابر عمر نسلها ،بستر زمان بسیار دراز

 ،است که ایرانیان زمان بخش کشاورزی را دائمی بشمارند. به سخن دیگر
توان بر پایه بازده یک محاسبه سود و زیان سرمایه گذاری در این بخش را نمی

ت( ساله )کوتاه مدت( و سه ساله )میان مدت( و پنج و حتی ده ساله )دراز مد
کوتاه و میان  ،های سه گانهمانباید زورد. در بستر زمان دائمی است که میآبعمل 

 و درازمدت را تعیین کرد. 
اما چون حداکثر سود در کوتاه مدت محرک سرمایه گذاری در این بخش      
ها گرفتار شوری یا فرسایش گشته و رها زمین ،در بخشهایی از کشور ،استشده

م را عاید  مد الزآدر ،وتاه مدتکاند زیرا در شده اند. روستاهای بسیاری رها شده
 ،روایناند. ازکردهروستاییان نمی

کند که در همه و با توجه به این امر که رشد پایدار ایجاب می      
زمان دائمی فرض شود و در بستر زمان  ،بخشهای اقتصاد تولید محور

باتوجه  ،یزها تعیین گردند و نهای سه گانه سیاست گذاریزمان ،دائمی
روی هر مکانی باید دارای قابلیت رشد و نی ،پایداربه این امر که در رشد 
نست که رابطه انسان با اقتصاد دگرگون آنیاز به  ،محرکه به حساب آید

: انسان رهبری کننده و نهاد اقتصادی وسیله و هدف فعالیت گردد
وردن نیازهای انسان در اقتصادی نه رساندن سود به حداکثر که برآ

 لت اجتماعی و آبادانی طبیعت بگردد.رشد بر میزان عدا ،جریان رشد
 
اری از نیز در شمار نیروهای محرکه است. هم اکنون در بسی . کارمایه یا نیرو6

نچه به آاست. اما در ای گشتهب نیز نیروی محرکه تعیین کنندهآ ،نقاط جهان
 شود:کارمایه مربوط می
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برای محیط زیست باید نمی ،شودای که تولید و بکار گرفته می. کارمایه6.1
باید زمان دائمی باشد  ،زیانمند باشد. بستر زمان در سرمایه گذاری در نیرو نیز 

 و زمانهای سه گانه در بستر این زمان اندازه گیری شوند. و
جود ونیرو برای تولید شدن  ،. باید بنابراین گذاشته شود که در هر مکانی6.2

ر نقاط در دیگ ،افزون بر وجود کویر فتاب است.آپر  ،ایران ما ،دارد. برای مثال
توان نیرو گرفت. از آب فتاب نیرو گرفت. از بادها میآتوان از کشور نیز می

باید نیاز کشور توان نیرو گرفت. پس میتوان نیرو گرفت و از دمای زمین میمی
 ،خوانیمبه نیرو را در جریان رشد پایدار که رشد انسان و آبادانی طبیعتش می

اندازه گرفت و سرمایه  ،ردتوان تولید ککرد و میزان نیروی سالمی را که می وردآبر
 ن تدارک کرد.آالزم را برای تولید 

اند که سهم وری است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا پذیرفتهآدرخور یاد     
افزایش  ،شوددرصد کل نیرویی که مصرف می 20نیروی قابل تجدید را تا 

دارد و صحبت از استفاده از های اتمیر بر برچیدن نیروگاهلمان بنابآدهند. 
 لمان و کشورهای دیگر است. آصحرای افریقا برای تولید نیرو برای 

 
های زمینه ،نیز در شمار نیروهای محرکه هستند. در اقتصادها . مواد اولیه 7

محاسبه  در ،دبه زیان کشورهای فروشنده این موا ،کنندکار که این مواد ایجاد می
 ،نکهآشوند. حال منظور نمی ،نهاآارزش 

زمینه کار را از بین  ،نآبا صدور  ،کنند. کشورهایی که ماده اولیه را صادر می7.1
در کشورهای وارد کننده زمینه  ،آورند. در عوضکاری بوجود میبرند و بیمی

ی اقتصادی کنند. بسته به مشتقات هر ماده و شمار فعالیتهاکار و کار ایجاد می
 ،آیند. پس در ارزش گذاری هر مادههای کار پدید میزمینه ،کندکه ایجاد می

 ،لحاظ شود. هرگاه ما ایرانیان ،کندهای کاری که ایجاد میباید زمینه یا زمینهمی
به اهمیت یک  ،سان ارزش گذاری کنیمبدین ،کنیمای را که صادر میمواد اولیه

: یک اقتصاد تولید محور وقتی بریمکه باید پی میسان نآاقتصاد تولید محور 
یک مجموعه زنده و رشد یاب است که بتواند مواد اولیه را با دیگر نیروهای 
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بر مشتقات و کاربردهای  ،تألیف کند و در تولید بکار برد و زمان به زمان محرکه،
 ن بیفزاید. وآ

د مدار ایجاد کند. هرگاه بتوان ،. توان بازیافت ماده اولیه را پس از مصرف7.2
صفت  ،به مواد اولیه قابل بازیافت ،تولید را ایجاد کند ←مصرف  ←تولید 

 دائمی را بخشیده است.
های باید بر اساس محاسبه زمینه. مبادله مواد اولیه با کشورهای دیگر نیز می7.2

ک رود یهای کار که با وروند و زمینهکاری که با صدور یک ماده از دست می
مد آدر ،ه اولیهید. اگر در ازای صدور مادآبه عمل  ،آیندماده اولیه دیگر بدست می

باید با احتساب زمینه کاری تعیین شود که از دست ن میآمیزان  ،شودحاصل می
 ،توان ایجاد کرد. برای مثالمی ،مدآکار انداختن در رود و زمینه کاری که با بمی

دهد. اگر با های کار بسیاری را از دست میزمینه ،کندایران نفت و گاز صادر می
ها زمینه نه تن ،کاال وارد کند ،از سویی پول ایجاد کند و از سوی دیگر ،نآمد آدر

آورد و تورم یمتورم پدید  ،کندبلکه با پولی که ایجاد می ،آوردکاری پدید نمی
گردد و داخلی می انشین تولیدجشود و واردات ن میآضامن واردات و افزایش 

ار ببار کار و یارانه خوبرد و ملتی بیهای کار موجود را نیز از میان میزمینه
 آورد.می

نیروهای محرکه منحصر به این هفت نیروی محرکه نیستند. هرگاه این      
یگر دنیروهای محرکه  ،بکارافتند ،بر وفق تدبیرهای پیشنهادی ،نیروهای محرکه

شوند. انقالب یکی از آن و در اقتصاد تولید محور فعال مینها تألیف آنیز با 
 نیروهای محرکه است:

 

 انقالب، نیروی محرکه رشد: ❋
 

انقالب علمی : نها استآانقالب نیز در شمار نیروهای محرکه و مهمترین       
تیک( و... تنها انقالبهایی ژای )انرو انقالب کارمایه انقالب صنعتیو فنی و 

سخن بمیان است. انقالب  ،نهاآبمثابه نیروی محرکه از  ،در اقتصاد ،نیستند که
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فکری ناشی از تغییر بنیادی اندیشه راهنما و انقالب که تغییر نظامی اجتماعی 
بلحاظ  ،آورنددر بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ببار می

ن انسانها توانایی تغییر دهند و اینکه انسانهای شرکت کننده در خود را تغییر میآ
انقالب  ،در حقیقتمهمترین نیروی محرکه بشمارند.  ،یابنددادن را می

شهروندان خود راهبر  :است« تغییر از پایین» ،معنای درست کلمهبه
های شوند تا که رابطهتغییردادن خویش و تغییردادن نظام اجتماعی می

ر حد مطلوب تولید و های حق با حق بگردند و نیروهای محرکه درابطه
در رشد انسان و آبادانی طبیعت و بازهم بازترکردن نظام اجتماعی بکار 

 افتند.
ای با نظام بسته را جامعه ،برای درک اهمیت انقالب بمثابه نیروی محرکه     

 ،نآکند و در ها را قدرت تنظیم میخاطر که رابطهتصور کنیم که بسته است بدین
شوند. و این نیروها را به ترتیبی مصرف نیروهای محرکه ناچیزی بیش تولید نمی

اندیشه  ،شوند که نظام تغییر نکند. اینک در این نظام اجتماعی بستهو خنثی می
 ،در اعضای جامعه ،بدان ،وارد و ،بمثابه نیروی محرکه ،راهنمای جدیدی
یر به فعال تغییر کنند. اینان دست پذشود از فعلآید که سبب میانقالبی پدید می

نیروی  ،انسان ،زنند تا نظام اجتماعی را باز کنند. بدین دو انقالببه انقالب می
آورد و در تولید بکار نیروهای محرکه را پدید می ،محرکهِ نیروی محرکه ساز

ی که حقوق کند. به میزانمی نظام اجتماعی را باز و بازتر ،برد. از این رهگذرمی
ن در  خود فعال آوانایی نظام اجتماعی بازتر و ت ،شوندها مینظیم کننده رابطهت

 شود. کردن نیروهای محرکه بیشتر می
نها که در آای از انقالبی از این نوع بود و هست. شگفتا! پاره ،انقالب ایران     

ار اظه ،با مشاهده والیت مطلقه فقیه و ویرانگریهایش ،اندن شرکت کردهآ
ر ن شرکت نداشته اند! اما اگآگویند در ه میککنند. و هستند کسانی یمانی میپش

انقالب روی  ،نهاآدر  ،ود بدهند کههای دیگر را به خنها زحمت مطالعه جامعهآ
ت با خشونت همراه نیس ،به ضرورت ،مشاهده خواهندکرد که انقالب ،داده است

یر به انسان کارپذ ،استشدهو در کشورهایی هم که خشونت فراگیر بدان تحمیل 
 انسان فعال بدل و وارد تاریخ شده است.
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یانیه تدوین شده بود )ب ،پیش از انقالب ایران ،. منشور اقتصاد تولید محور8

اد با ن اقتصآغاز کردیم. اما آن نیز آبه اجرای  ،حکومت ملی(. در بهار انقالب
خوانایی نداشت.  ،جمهوری شهروندان سازگار بود و با بازسازی استبداد

ور شد. تجربه یکی بازسازی اقتصاد مصرف مح ،از هدفهای اول کودتا ،روایناز
ای است که اگر در نیمه رها آموزد که انقالب تجربهبهار انقالب این درس را می

در رشد  ،ایم که به نیروهای محرکه دیگروردهآای را پدید نیروی محرکه ،نکنیم
 دهد: نقش می ،لید محور در خدمت انسانانسان و رشد اقتصاد تو

ب نیز در ایران پیش از انقال ،. بیان قدرت که اسم اسالم برخود نهاده است8.1
ر با زموده شد. دو رفتاآاین بیان به محک تجربه  ،وجود داشت. به یمن انقالب

 توان کرد:این بیان می
ن بیانهای قدرت رقیب اهای راهنمایشنها که اندیشهآن. آن و طرد آیا ضدیت با  ●

کند و یا در نها میآن آقدرت را از  ،کنند ضدیت با اسالمهستند و یا فکر می
اند. این ضدیت را این روش را در پیش گرفته ،گر هستندخدمت قدرتهای سلطه

ف و روش اینان چون قدرت را هدکنند. بخاطر ضدیت با انقالب ایران نیز می
گر راهنما توجیه است و اگر توجیه ر اندیشهدانند کااند و چون نمیکرده

مانند و بنده قدرت می ،شودقدرت شد توسط قدرت از خود بیگانه می
با اینان در  حال اگر جمهور مردم خوانند.دیگران را نیز به بندگی قدرت می

اثر کرده و به دوران ن را بیآضد انقالب خویش شده و  ،ضدیت همراه شوند
 ،به اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت ،فتنکارپذیری و واپس ر

اند. چرا که تغییر کردن نیاز به هدف گرداندن استقالل و آزادی و رشد بازگشته
راهنمای درخور بر میزان عدالت اجتماعی دارد. اندیشه ،در استقالل و آزادی

بیان  نیاز به جانشین کردن بیان قدرت با ،بیان استقالل و آزادی است. پس ،آن
 زادی است و نه تسلیم ضد انقالب گشتن.آاستقالل و 

ن بمثابه بیان استقالل و آزدایی از این بیان قدرت و بازیافت و یا تناقض ●
افزون بر این  ،زادی است. این کار که انقالب در اسالم بمثابه بیان قدرت استآ

دهد از جبر فلسفه قدرت و منطق صوری برهند و که به روحانیان فرصت می
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ن بیان قدرت آنها که اندیشه و عملشان در بند این و آبه  ،تغییر کنند و تغییر دهند
زادی آبیان استقالل و  ،دهد با نقد اندیشه راهنمای خودفرصت می ،نیز ،است
 غییر کنند و تغییر دهند. هم در ایران و هم درجهان.ورند و جمهور ایرانیان تآپدید 
الیت انقالب ایران با نظریه استبداد فراگیری که و ،. بدون کمترین تردید8.2

ی روی نداد. نسلی که در انقالب شرکت کرد و دیگر نیروها ،مطلقه فقیه است
قالب ان ،توانستند با بیان والیت مطلقه فقیه برضد والیت مطلقه شاهمحرکه نمی

لت اجتماعی زادی و رشد بر میزان عداآکنند. نیاز به اسالم بمثابه بیان استقالل و 
لقه یا بازسازی استبداد و بکارگرفتن بیان قدرتی که والیت مطآاما داشت. 

 ،برد؟ نه. بنابر تجربه انقالبهاشوید و میانقالب و اثر آن را می ،فقیه است
هنگ قدرت و بیانهای قدرت ضد فر ،نآانقالب و اندیشه راهنمای 

 ناسازگار با رشد جامعه و بکارگرفتن نیروهای محرکه در این رشد هستند
شوند ن میآبر نها کهآ ،بعد از پیروزی ،شوند. اغلبکه به تدریج شسته می

دارند و بیان اسم اندیشه راهنما را نگاه می ،استبداد را باز سازی کنند
آورد و کنند. این جانشینی دوام نمین میآقدرتی را جانشین محتوای 

 ،زادی که راهنمای انقالب بوده استآسرانجام توسط بیان استقالل و 
رد ن بدیل وحشت داآیم والیت فقیه از ژرو است که راینشود. ازشسته می

 اندیشه راهنمای او است.  ،زادیآکه بیان استقالل و 
دهد جنبش امروز امکان مین به نسل آامر مهم دیگری که اطالع از      

اینست که اندیشه راهنمای انقالب یک هشدار  ،همگانی را روش کند
 دائمی است به نسل انقالب و نسل بعد از انقالب که ترجمان تألیف موفق

ن بیانی است که راهنمای انقالب بوده است. بیان آ ،نیروهای محرکه
ا نظام اجتماعی گار بن شود. زیرا هر بیان سازآتواند جانشین دیگری نمی

مشابه بیانی است که هم  ،زادی و حقوقمندی انسانآباز و استقالل و 
ترین ترکیب نیروهای محرکه بوده است و هم این ترکیب گویای مناسب

های قدرت کار بایسته نقد مداوم بیان ،قراررا موفق ساخته است. بدین
زادی آستقالل و اان زادی  و نیز بیآهای استقالل و برای بازیافتن بیان

 نست.آیی آبقصد به روز کردن کار
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ود خن مرام به نقد مرام آجویی از راه ضدیت با این و « هویت». گذار از 8.3
کان رشد به اقتصاد تولید محور ام ،های راهنماو بسط مشترکات اندیشه

دارد که عامل دهد. چرا که تضادهای اجتماعی را از میان بر میگیر را میشتاب
تخریب بخش بزرگی از نیروهای محرکه هستند و توحید اجتماعی را عامل 

کند. چنانکه در بهار پذیر میشرکت همگان در ایجاد اقتصاد تولید محور رشد
د برای همیاری در بنای اقتصا ،مادگی نسل شرکت کننده در انقالبآ ،انقالب

ضدیت با یکدیگر  ها گرایشهای سیاسی بودند که ازتولید محور کامل بود. مانع
گرفتند که از کردند و بازوان نسل جوانی را در زور ورزی بکار میهویت اخذ می
های خارجی )گروگانگیری مانع ،وارد صحنه شده بود. این مانع ،رهگذر انقالب

 ورد.آو جنگ و سازشهای پنهانی و...( را ببار 
ضادهای رسید با تانقالب که از راه جنبش همگانی به انجام  ،قراربدین     

دادن  ناسازگار و بلکه در تضاد بود و هست. ادامه ،میز بعد از انقالبآخصومت
ل و از راه اشتراک در استقال ،این بار ،گذار از دشمنی به دوستی ،به انقالب

زدایی است. به دوستی و زادی و رشد برمیزان عدالت اجتماعی و خشونتآ
ییر انسان و انسان تغییر دهنده حرکه تغزدایی است که انقالب نیروی مخشونت

ل نظام اجتماعی خویش و ساختن خویش بمثابه انسان برخوردار از حقوق و عام
شود و به صفت الگو رشد بر میزان عدالت اجتماعی برای جهانیان می ،به حقوق

 گردد.نیروی محرکه تغییر در جهان می ،الگو
 

 ٭٭٭
 

و نتایج اجرای منشور اقتصاد تولید محور پرسشهای زیر درباره اقتصاد        
آورند برای تغییرهای هستند. منشور و این پاسخها یک برنامه جامع را پدید می

بنیادی در هر چهار بعد واقعیت اجتماعی که بعدهای سیاسی و اقتصادی و 
اجتماعی و فرهنگی هستند.بدیهی است جامعه محیط زیست نیز دارد. بر پایه 

جامعه از نظام اجتماعی باز که در  ،اجرای این برنامه ،گانهجعمل به حقوق پن
ها است و شهروندان همواره به خود بمثابه حقوند حقوق تنظیم کننده رابطه ،آن



333 
   

این برنامه در  ،ای از استعدادها وجدان دارند. از دید منو برخوردار از مجموعه
نت ویرانگر به ای بکار بردنی است و جامعه جهانی گرفتار خشوهر جامعه
 :ن نیاز داردآبکاربردن 

 

 رود؟جهان به کجا می
 
 
 صدر یابوالحسن بن قایآ

 یعالجناب یرناپذ یو خستگ یکرانعرض سالم و با سپاس از زحمات ب یمتقد با    
 یدآشفته اقتصا یط. در شرایراندر ا یگذار از استبداد حاکم به دمکراس یبرا
لبانه ط یهو تجز یتیقوم یچون تنش ها یادن یاسیآشفته س یطکه حتماً از شرا یادن

شد ر یانه،در خاورم روریستیت یهرج و مرج  و رشد روز افزون گروه ها ی،جهان
در  یو اروپا در حفظ ثبات حت یکاراست در اروپا و صعف آمر یاحزاب افراط

 یطاشر ینرا از ا یحضرت عال یدگاهباشد عالقه داشتم د یاروپا و..... جدا نم
 .بدانم

با بحران  2008بازار آزاد بعد از سال  یبرالنئول یاقتصاد یستمهم اکنون س    
باشد: ثروتمندتر  یم ینچن یطشرا یناست و شاخصه ا یباندست به گر یدیشد

بزرگ  یها یسود شرکت ها و کمپان 2008از سال  یکهشدن ثروتمندان بطور
 یهحال سرما ملهمه سود شا ینا یکم سابقه بوده است و کمتر زمان یجهان یمال

و بانک ها شده است. فقط در سال گذشته در  یعو صاحبان صنا یبزرگ مال
است در  یافته یشدرصد افزا 15 یبزرگ مال یثروت شرکت ها یتانیابر

 یدقدرت خر یافته،در اکثر جهان دستمزدها کاهش  2008از سال  یکهصورت
 یاقتصاد یاضتتر شده اند و ر یرفقآمده است و به تبع آن توده مردم  نمردم پایی

 یست،ز یطمح یو نابود یدتول یهرو یب یشگشته است، افزا یلبه آنان تحم
مردم  یتاکثر ینب یندهمردم، گسترش تضاد فزا یاجاتو احت یدتول ینب یناهمگون

 یها(، تنزل رو به نابود یدرصد یک)  یهها( و صاحبان سرما یدرصد99)
روزافزون، تورم،  یکاریثروت، ب نهناعادال یعو توز یعدالت و رفاه اجتماع
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و نامتعادل بودن  یناموزون یونان،مثل  یرامونیپ یکاهش ارزش پول در کشورها
کشورهایی مثل  یاقتصاد یورشکستگ ،اروپایی یکشورها یاقتصاد یتوضع
و  یکادر کشورهایی مثل آمر یدبودجه شد یکسر یرلند،ا یونان،پرتغال،  یا،اسپان
بد مردم و  یتهمه و همه نشان از وضع ینهاا یهسرما ویهر یسه و انباشت بفران

دارد. در  یبرالیاقتصاد بازار آزاد نئول یستمنشان از در بن بست قرار گرفتن س
"، ین"، "امانوئل والرشتایهارو یویداز نخبگان غرب مثل " د یاریبس یکهزمان

آزاد  زاررقت بار با یجچون "ها چون چانگ" نتا یبرالی" و اقتصاددان لیکتی"پ
مطلع  یکشند برا یرا به نقد م یمال یهسئوال برده اند و عملکرد سرما یررا به ز

 یلیو آگاه شدن به بد یشما راجع به اوضاع آشفته اقتصاد جهان یدگاهشدن از د
 . کنمچند سئوال مطرح می اندیشیدیکه شما به آن م

کشورهایی  یغرب و ورشکستگ یاقتصاد یتو وضع ینکنو یبحران اقتصاد.1
  ید؟کن یم یررا چگونه تفس یونانمثل 

 یطشرا یا بخشدیمردم را بهبود م یشتیمع یطشرا یاقتصاد یاضتعمل ر یاآ.2
 را؟ یمال یدار یهسرما

راه به جایی  باشندیبحران م ینا یدگاربه بانک ها که خود آفر یکمک مال .3
 برد؟یم
در  یکهدر صورت رفتیبکار م یدعمدتاً در تول یبرالدر اقتصاد ل یمال یهسرما.4

ز و بسا ینو مستغالت و رانت زم ینزم یبر رو یدر سوداگر یبرالاقتصاد نئول
 بینید؟یرا چگونه م یگذار یهنوع سرما ینا یندهآ یشود،بفروش بکار گرفته م

ست که معنا ینبد اشیدبیبازار آزاد م یاقتصاد یستماگر معتقد به بن بست س. 5
 است؟ یبرالنئول یدار یهسرما یانپا یطشرا ینا

 یطشرا ینا یاو آ بینیدیرا چگونه م یاقتصاد جهان یندهدر ادامه با سئوال قبل آ. 6
 است؟ یراصالح پذ

کل گذار چگونه ش ینو ا یستچ یبرانظر شما راجع به گذار از اقتصاد نئول. 7
 گیرد؟یم
روت ثعادالنه  یعو توز یمحور را شرط الزم توسعه اقتصاد یدشما اقتصاد تول. 8
 چگونه است؟ گیردیتز بخود م ینکه ا یاسیو س یعمل یجنتا دانیدیم
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ار ( بکیکدمکرات یران) ا یراندر جمهور شهروندان ا یدکه با ینوع اقتصاد. 9
 یست؟گرفته شود چ

 یم یلیموجود شما به چه بد یبرالینئول یاقتصاد یستمآشفته س یطدر شرا. 10
    یشید؟اند
 راستگو یدشما: فر یاحترام فراوان و تشکر از پاسخ ها با
 

 :چهار بعد واقعیت
 

راستگو دانسته  یطور که آقابدان گرفتار است، همان یکه جامعه جهان یبحران     
هم  تواندیو نم یستتنها ن یبحران اقتصاد یکاست، و در مقدمه خود آورده

ا ر یتبعد وضع یناست. اگر ا یتاز ابعاد واقع یکی یباشد. چراکه بعد اقتصاد
و  یاجتماع یهاو داده سیاسی یهاداده کند،یم یحتشر یاقتصاد یهابا داده

 یکدیگرز اچهار بعد  ینو ا کنندیم یحرا تشر یتهمان واقع ی،فرهنگ یهاداده
با  زیند،یدر آن م یگرد ندگانیکه انسانها و ز یستز یط. محیرندجدایی ناپذ

که  یتاست و هم همان واقعکرده یدارا که پ یخود، هم حال و روز یهاداده
  .کندیم یحاست را تشر یندگانز یگرانسانها و د یزندگ

و  یو هم فرهنگ یو هم اجتماع یو هم اقتصاد یاسیبحران هم س قرار،ینبد    
باشد  یریشامل تداب یعنیجامع باشد  بایدیحل ماست. پس راه یستیز یطهم مح

 یحلراه یندر باره چن یا. آیردرا در بر بگ یستز یطکه هر چهار بعد و مح
و  اندیشیدهاند یاریبس یداند؟ بدون تردکرده یشنهادو پ یافتهو آن را  یشیدهاند
در آن  یزکه من ن یافت یلتشک یناریسم یس،، در پار1987. در اندیشندیم

 یرتر بودند، در کتاب سحلها که جامعحل از راهسه راه یهاشرکت داشتم. ترجمه
حل سه نظر، از من است. دو راه یناز ا یکیاند. در سه قاره آمده یاسیس یشهاند

. کنندیم یشنهادرا پ هایتوانا به مهار ماوراء مل «یجهان یاستس»حل، از سه راه
 یاستانقالب و در بهار انقالب و پس از آن، س امیکه در ا کنمیخاطر نشان م

عدل،  یزانمحرکه را، بر م یروهایساالر که اداره نمردم یریتیمد یبمعنا یجهان
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ها و عمران جامعه گرا در رشد همآهن یروهان ینکند و ا یدر سطح جهان، تصد
  .امکرده یشنهادبکار اندازد، پ یعتطب

اند و دهنقد ش یستمبه شده در طول قرن بحل تجرسه راه ینار،در آن سم     
 یگردو  یحاصل آن نقد هستند. هرگاه پرسش کننده گرام یشنهادیپ یحلهاراه

به  توانندیراستگو را بخوانند، م یآقا یزبانان بخواهند پاسخ به پرسشها یفارس
و  نویسمیپاسخ م یزن رسشهاپ یکایکبه  ین،آن کتاب، مراجعه کنند. باوجود ا

 تییکنوشته توماس پ «یکمو  یستدر قرن ب یهسرما»که کتاب  شومیم یادآور
Thomas Pikettyحل در راه یشنهادمشکل و پ ییکارها در شناسا ینتراز تازه

 نظر ینو جامعه شناس طراز اول غرب برا یلسوفغرب است. اما ادگار مورن، ف
 ینخلق ادرخور است و غرب از  یراهنما ندیشها یازمنداست که حل بحران ن

 ینبه ا  یزن یگری. صاحب نظران دیستناتوان است. ادگار مورن تنها ن یشهاند
نها  آبست اندیشه راهنما است. شماری از غرب گرفتار بن که  اندیدهرس یجهنت

ی همچون از کشورهای یکیدرخور، در  یراهنما یشهانداند که براین نظر شده
 شمارندیرا م یطیشرااینان خلق خواهد شد.  ین،چ یاهند و  یامصر و  یاو  یرانا

 .واجد آنها است یگرد یشتر از کشورهایب یرانکه ا
 

غرب و  یاقتصاد یتو وضع یکنون یبحران اقتصاد ٭ پرسش اول:
 ید؟کنیم یررا چگونه تفس یونانمثل  ییکشورها یورشکستگ

 
مصرف  یادتغرب نخست ز یهمگان یبحران اقتصاد :پاسخ پرسش اول  ●

که هرگاه  استینا« و مصرف انبوه یدتول»مشکل اقتصاد است.  یدبر تول
 یکی یکاری. بحران بآیندیم یدپد هابحران یرد،نگ یشیپ یدمصرف بر تول

 یستز یطمح یبحران آلودگ ید،مصرف بر تول یادتاما ز بحرانها است. یناز ا
که  یی. در کشورهاآوردیم یدو کمبود آب و ... را پد یهاول دو بحران کمبود موا

 آوردیم یدرا پد یبحران شوند،یم یزن یرتراست و فق یشترب یدفاصله مصرف از تول
تا توانسته قرض و خرج کرده  یونانبدان گرفتارند.  یونانکه کشورهایی چون 

 یازمنددهد، بلکه نپس خود را  یهاقرضه تواندیاست. اکنون نه تنها نم
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 یاضتر یاستاند سکرده یراست. قرض دهندگان او را ناگز یدجد یهاقرضه
 ین. اما پولهایی که قرضه سنگکندیم ینچن یزن یونان. یردبگ یشرا درپ یاقتصاد

که  استیناند. ارفته یازانصاحب امت یباند. به جاند دود نشدهشده یونان
 یدپد را یوناندر  یفرهنگ نیزو  یو اجتماع یاسیبحران س ی،اقتصاد یاضتر

  .استآورده
نفتخواران چشم طمع  کهیناند. اشده یدامنابع نفت پ یوناندر  شودیمو گفته     
رآمد نفت را با د یکسر یونان، کهینامر است و ا یکمنابع دوخته باشند،  ینبه ا

بتواند  یونانمنابع وجود داشته باشند و  یناست. برفرض که ا یگریبپردازد، امر د
ست و است، بر جا ا یدبحران که کسر تول ریشهرا با درآمد نفت بپردازد،  یکسر

 یز،ن انیرچون ا ی. کشورماندیاست، برجا م ینکه سامانه اقتصاد هم یتا زمان
  .پردازدیرا با نفت و فقر و قهر م یدکسر تول

د و اقتصا یکااست. اقتصاد امر یجهان یدهپد یک یدکسر تول ین،باوجود ا    
ها و افراد جامعه هایدولتها و نهاد یهاکسر است. قرضه ینهم یدارا یزن اروپا

قابل  یزن یشقرن پ یمن یدهپد یننسبت به مصرف است. ا یدکسر تول یایگو
 یشاز پ یگریو د دنکر یشخورپ یکی یده،دو پد یمشاهده بود. آن زمان، وقت

ر به اقتصادها را مطرح کردم. در فرانسه، اقتصاددانان حاض یندهکردن آ ینمتع
 یدار یهاقتصاد سرما یکیدو اقتصاد در رقابت،  یرانبودند. ز یرفتنشپذ

( در یدولت دارییه)در واقع سرما «یالیستیسوس»اقتصاد  یگیریو د یخصوص
وز، . و امرانجامدیبه اقتصاد وفور م هاکه راه آن شدندیم یرقابت بودند و مدع

 اند. وشده یرفتهپذ یرپابمثابه دو امر واقع د یده،هردو پد
 

سلطه  یرز –رابطه مسلط  هاییاییکه در شمار پو ینابرابر یاییپو. 1.1
ه رشت یکترجمان  ید،مصرف و تول یکه نابرابر کندیاست، ما را آگاه م

 :است یهانابرابر
 مواد؛ ینبه ا یندهفزا یازو ن یعتمنابع موجود در طب یانم ینابرابر ●
 آلوده؛ یستز یطسالم و مح یستز یحطبه م یازن یانم ینابرابر ●
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 یدتجد یابه آب و غذا بر یعتطب یازانسان به غذا و آب و ن یازن یانم ینابرابر ●
 یددپرا  یابانب یشرفتو انسان و پ ینزم یتوان که سه مسئله کمبود آب و گرسنگ

 مسئله و خطر روبرو است؛ ینبخصوص با ا یراناست. اآورده
که  هایییازن یعنیانسان.  یواقع یازهایبه سود و ن یهسرما یازن یانم ینابرابر ●
 آیند؛یم یدپد ورشد ا یانکه در جر یازهاییدارد و ن دمیآ تن
 کند؛یم یدکه آن را تول یو درآمد انسان یهدرآمد سرما یانم ینابرابر ●
علم و  یدارا یتاقل یانمها و در هرجامعه جامعه یانم یو فن یعلم ینابرابر ●

ز ابرخوردار  یتکننده علم و فن و اقل یدگروه تول یانبزرگ و م یتفن و اکثر
 .طلبدیحل عاجل معلم و فن که راه

هایی و مسئله شوندیاشته مو برهم انب یدها که فراوان تولمسئله یانم ینابرابر ●
 جویند؛یم« حلراه»که 
که  اییهو سرما افتدیبکار م یدکه در تول اییهسرما یانروز افزون م یرنابراب ●

  افتد؛یبکار م« مشتق یهافرآورده»در معامالت 
)اسلحه و مواد مخدر  گریرانو یهافرآورده یدکه در تول یییهسرما یانم ینابرابر ●

 افتدیم( بکار یگرد یرانگرو« خدمات»ها و و فراوان فرآورده یو مشروبات الکل
 افتد؛یسالم بکار م یهافرآورده یدکه در تول یییهو سرما

 یرهادر کشو ینابرابر ینکار. ا یعرضه کار و تقاضا یانروزافزون م ینابرابر ●
 یگرکشورها، همراه با صدور نفت و گاز و د یندر ا یرااست ز یشترسلطه ب یرز

قتصاد به ا یزکار ن هایینهصدور استعدادها، زم یزو ن یعتمواد موجود در طب
 شوند؛یمسلطه صادر م

 و درآمد« رشد»نقاط مختلف جهان و مناطق هرکشور بلحاظ  یانم ینابرابر ●
درصد  40و لندن صاحب  کندیرا تهران م یراناز مصرف ا یمیو مصرف )ن

و در  شودیاقتصاد انگلستان است و ثروت جهان در غرب برهم انباشته م
 (؛کنندیجهان تحمل م یتبقبه را  یبتخر یشترینحال بهمان

بر  یهاملمحرکه که با سلطه ماوراء یروهاین یعکشورها بلحاظ توز یانم ینابرابر ●
 یناند و اناتوان گشته هایماوراءمل یناست. دولتها در برابر ااقتصاد جهان همراه

دارند از  یزرا ن ینده. فضا و آیستندبه سلطه بر اقتصاد جهان قانع ن هایملماوراء
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را دارند در جهان مستقر  یکردنها، نظام مزدور خرید یشو با پ کنندیآن خود م
 کنند؛یرا در سطح جهان برقرار م یدجد یدارو نظام برده کنندیم

ه صرف ک یبا زمان شودیم یرانگرو یتهایکه صرف فعال یزمان یانم ینابرابر ●
 شود؛یم یشترکه مرتب ب گرددیسازنده م یتهایفعال
 99طح جهان سدر هر جامعه که در  یها و نابرابرجامعه یانم ینابرابر ●

 است. ورا بوجود آورده هایدرصد یکو  هایدرصد
و نقش قدرت )=  یشخو یانسان از حقوق ذات یبرخوردار یانم ینابرابر ●

 .راه استفقر همزاد و هم پویاییقهر که با  پویاییها: رابطه یمزور( در تنظ
 ینابرابر 17 ید،مصرف و تول یانم یکه با نابرابر ینابرابر 16 ینا  ● 

آن را  توانندینباشند. اهل اطالع م یهااز نابرابر یبسا فهرست کامل ،شوندیم
حل کدام است. خوانندگان اهل حوصله راه گویندیکامل کنند. اما خود م

مردم  ونیرامپ هاکه کتاب چهارم از کتاب یبه کتاب عدالت اجتماع توانندیم
چه  یهانابرابر ینمختلف درباره ا ینظرها یننداست، مراجعه کنند و بب یساالر

 .کنندیم یشنهادرا پ ییحلهاو چه راه گویندیم
 

، اشدب یتوضع یک ییشناسااست که پاسخ اینآنکه هدف پرسش  با. 1.2
 یگر،د یه پرسشهاب. در پاسخ شمارمیحل مغتنم مراه یشنهادپ یفرصت را برا

 :گیرمیم یحل را پراه
 یو اقتصاد یاسیس حالینهستند که در ع یازاده رابطه یهانابرابر ینا     

رابطه، رابطه مسلط  یناست. ا یعتو رابطه با طب یو فرهنگ یو اجتماع
 ینرابطه انسان با قدرت است. در چن یگر،سلطه است. به سخن د یرز –

محرکه، از جمله  یروهای)بمثابه قدرت( با ن یهمداربسته سرما ی،ارابطه
 یکمحرکه( تنها  یروهایکننده ن یدمحرکه تول یرویانسان )بمثابه ن

 یرز –هدف و آن به حداکثر رساندن سود را ندارد، حفظ رابطه مسلط 
 یهرابطه تغذ یندارد. اما ا یزرا ن یهسلطه و تکاثر و تمرکز و انباشت سرما

از جمله  یها،از نابرابر یگر،(، به سخن دیباز مصرف )= تخر کندیم
 یشافزا لیلهستند. بد یشم در افزایبا مصرف، که دا یدتول ابرابرین
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 یکمو  یستدر قرن ب یهاست که صاحب کتاب سرما یهامداوم نابرابر
  .یستقابل ادامه ن یتوضع ین: ادهدیهشدار م

رابطه  یمه تنظرابطه انسان با قدرت ب یمکند: از تنظ ییرتغ یدرابطه با ین،بنابرا    
 ینهر جامعه. و چن یو حقوق جمع یعتخود و حقوق طب یانسان با حقوق ذات

. یل و آزاداستقال یانقدرت به ب یانراهنما از ب یشهاند ییردارد به تغ یازن ییریتغ
در  یصاداقت یتهایقوا و اساس فعال هایبطهتضاد که فرآورده را یییر،تغ ینباا

و عرصه  بمثابه اساس یاجتماع یدخود را به توح یاست، جا دارییهسامانه سرما
تحول  ینمتحقق کردن ا یبرا یاقتصاد یر. تدابسپاردیم یاقتصاد یتهایفعال
  .اندارائه شده یو هم در عدالت اجتماع یدیهم در اقتصاد توح یدبنیا
 رهایییرشته تغ یک یازمندن یاجتماع یداز تضاد به توح یهپا ییراما تغ     
را انسانها  ییرهاتغ یناست. ا یو فرهنگ یو اجتماع یو اقتصاد یاسیس

توانا  یکار ینکه انسانها به چنآن یکنند. برا یجادا توانندیهستند که م
قدرت  نیاآن ب یان یا یتا وقت یراطرز فکر آنها است. ز ییربه تغ  یازشوند، ن

 ی. براشوندیتوانا نم یبانها جز به تخرآنها است، انس یراهنما یشهاند
تن چرا انسانها با داش یابندو خوانندگان در یپرسش کننده گرام کهینا
از  چندیک شوند،یتوانا نم یبقدرت در سر، جز به تخر یانو آن ب ینا

 :کنمیچشم را خاطر نشان م یرامور واقع ز
که مدام  یهم با شتابدر جهان امروز، آن یو فن یرشد علم بخش بزرگ●

 یشفزاا ین،بنابرا ید،مصرف بر تول یشجز بکار افزا شود،یبر آن افزوده م
 است؛یامدهن یبتخر یزانم
شود و ها میقدرت تنظیم کننده رابطه ،بطور روزافزون از آنجا که●

جویی بر هستند و توجیه این قدرت «تحصیل قدرت»همگان در کار 
 انسانها در سر دارند،های راهنما که اندیشه ،ندیشه راهنما استعهده ا

گر افزایش مداوم توجیهها، در همه جامعهشوند و مرتب از خود بیگانه می
 یانهایب یناز ا یکطرفداران هر کهینطرفه ا شوند.می خشونت  یزانم

 برندیگمان م کهینآورتر او شگفت انگارندیقدرت خود را برحق م
 یعنیکه حق  دانستندیکاش م ی. اکندیم یزخشونت کور را تجو یتحقان
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 یکقدرت  هاییانکه ب دانستندیکاش م ینبود زور و خشونت.  و ا
به جان  یعهو ش یگوناگون هستند. در عراق که سن یبا صورتها یمحتو

 یمحتوا ین،و فلسط لدر اسرایی یو حت یبیو ل یهاند و در سورهم افتاده
است و اختالفها، اختالفها در صورت هستند و  یکیقدرت  یانهایب
اصالت بخشیدن به قدرت و در پی سراب  بخاطر یرانی،و و گمر همهینا

 گر ویران شدن و ویران کردن گرداندن وفکرراهنما را توجیه ،قدرت
و آن رنگ  ینو دلخوش کردن به ابیانهای قدرت  یگانه یغفلت از محتوا

محرکه و  یروهایانسان و ن هایپرستصورت ینا یانصورت است. قربان
  .هستند یعتطب

 یزاندر غرب انجام گرفته بود، م یش،که چهل سال پ یابرابر محاسبه●
چهار دهه،  ینبود. در ا یددوسوم کل تول یرانگرها و خدمات وفرآورده

در این   .استکرده ییرتغ یرانگرها و خدمات ونسبت بسود فرآورده ینا
بهای  ،چون نیاز است به بزرگ گرداندن میزان رشد اقتصادی ،هاسال

گری را نیز در محاسبه تولید ملی وارد مد روسبیآمواد مخدر و در
اند. بهای مواد مخدری که در تولید ناخالص داخلی فرانسه وارد کرده
 درصد این تولید است!   10 ،استشده

تن و سخن گفتن و گرف یمو تصم یشیدنو باالخره، عقل قدرتمدار اند●
بکند. پس  تواندینم یزن ین. جز اکندیشروع م یببافتن را با تخر یالخ

 ینبدهد. ا یبطرازنامه از کار عقل خود ترت یکبجا است، هرکس 
نقش قدرت را در تنظیم فعالیتها و  دهدیطرازنامه به او امکان م

و  ر دارد.که در س بشناسدرا  یقدرت یاننوع بهایش شناسایی کند و رابطه
تواند اندازه از خود بیگانه کردن بیان قدرتی را اندازه بگیرد که نیز می

 یشترب در یابد که تخریب ،است. در نتیجهخویش کرده اندیشه راهنمای 
در جریان از خود بیگانه  قدرت در سر، یانکه ب ینا یعنیو ساختن کمتر 

طرازنامه به او امکان  یناست. و ا تریکنزد یتر،قدرت توتال یان، به بشدن
 یش،خو یهااست را بر ساختهکه ببار آورده یرانیهاو تفاضل دهدیم

 ی،نابرابر ینکه مهمتر یابدیکند، در م ین. هرگاه چنیرداندازه بگ
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با زمان و  شوندیم یباست که صرف تخر اییهکارما وزمان  ینابرابر
که روزانه تلف  اییه: وقت و کارماشوندیکه صرف ساختن م اییهکارما

مهم کجا  یناست و ا یرانگریکردن و یلحل، به صفر متما. راهشوندیم
قدرت را تنظیم کننده فعالیتها و  ،بجای حقوقانسانها  یاست وقت یشدن

و مرتب  قدرت را در سر دارند یانو آن ب یناکنند و های خود میرابطه
ها کننده فعالیتها و رابطهتنظیم  ییر: تغکنندنها را نیز از خود بیگانه میآ

از بیان قدرت به بیان  راهنما  یشهاندتغییر  ،بنابراین ،از قدرت به حقوق
 .در رشد است یاناول و راهبر آدم رکا ،استقالل و آزادی

 
 !گیردیانجام م یناخالص جهان، معامله مجاز یدبرابر تول 10 یوقت ❋
 
به سه  ینکام. اخ دادهپرسش اول را پاس ید،فر یدهگانه آقا یپرسشها از

 :دهمیپاسخ م یگرپرسش د
 
 یطشرا یا بخشدیمردم را بهبود م یشتیمع یطشرا یاقتصاد یاضتعمل ر یاآ. 2

 را؟ یمال یدار یهسرما
راه به جایی  باشندیبحران م ینا یدگارها که خود آفربه بانک یکمک مال. 3
 برد؟یم
در  یکهدر صورت رفتیبکار م یدعمدتاً در تول یبرالدر اقتصاد ل یمال یهسرما. 4

ز و بسا ینو مستغالت و رانت زم ینزم یبر رو یدر سوداگر یبرالاقتصاد نئول
 بینید؟یرا چگونه م یگذاریهنوع سرما ینا یندهآ یشود،بفروش بکارگرفته م

 
را شناسایی  یهادر پاسخ به پرسش اول، نابرابر  :٭ پاسخ پرسش دوم و دوم

مرتب  ید،در ارزش تول سو،ینبد یستمقرن ب یمهکه از ن یماز جمله دانست. یمکرد
در اقتصادهای است. هم اکنون، افزوده شده یهاز سهم کار کاسته و به سهم سرما

 بردیم یهکه سرما یوخدمات به کنار، سهم یو انرژ یهمواد اول هایینههز ،غرب
است. در  یددرصد ارزش تول 30حدود  برد،یکه کار م همیو س 70حدود 



343 
   

ساالران، دولت  یهاز خورد و برد سرما یجبران بخش یغرب، برا داریهاییهسرما
ها هم . کسر بودجهکنندیصرف خدمات مو گیرندیوام م ی،همگان هایو نهاد

 جهدرصد بود 20را  یاتیمال ی)در فرانسه تقلبها یاتاز نپرداختن مال یناش
است که دولت برعهده  ینیسنگ هایینهاز هز یو هم ناش( کنندیم یابیارز

قسطها را  ینتوانند حت هاو دولت و نهاد بگذردوامها که از اندازه  ین. اگیردیم
ضرور  یاقتصاد یاضتآمد، ر ید. بحران که پدآیدیم یدبپردازند، بحران پد

ات خدم هایینهکه به هز چهکاستن بودجه دولت درآن یعنیهم  یاضت. رشودیم
که در  هاییفروختن کارفرمایی یز. و نیارانهو  هایمهو کاستن از ب شودیمربوط م

 یاضتقرار، دو نوع برنامه ر. بدینیبه بخش خصوص هستنددولت  یتمالک
 یکه قشرها شودیو اجرا م یهته یاکرد. در غرب، برنامه یهته توانیم یاقتصاد

 :پردازندیم راآن  ینسنگ یزحمتکش بها
 
 :در غرب یاقتصاد یاضتکار رراه ●

 یدزحمتکش از ارزش تول یاز سهم قشرها ی،اقتصاد یاضت. بنابر جبر رالف
، جبران کنندیم یافتدر افراد این قشرها که یکاستن را با خدمات ینو هم کاهندیم

  .کنندینم
 کهیناند، وجود دارند. اال ادود نشده و به هوا نرفته ینسنگ یاربس ی. وامهاب

است. دولتها پولها را قدرتمند و دولتها را ناتوان کرده« صاحبان»شدن  یجهان
بازار »که در  یمیعظ یهتوافق کنند و بر سرما یکدیگربا  توانندینم یحت

ت کم از وضع کنند و با آن، دس یاتی، فعال هستند، اندک مال«مشتق یهافرآورده
کند، کار را ب ینبه تنهایی ا بخواهد یدولتها بکاهند. هرگاه دولت یبار وامها

هوالند  یقاآ یکه وقت یاوریدب یاد. به رودیم یگریاز آن کشور به کشور د یهسرما
 یاتدرصد مال 75بزرگ تا  یبود و گفت از درآمدها یجمهور یاستنامزد ر

داران  یهانگلستان خطاب به سرما یرکامرون، نخست وز یخواهد گرفت، آقا
  !داردیم یگفت: انگلستان مقدم شما را گرام یفرانسو

در  ید؟اکرده یداچرا کم و کسر پ پرسندیساالران نم یهاز سرما کهین. طرفه اج
کالن دادند و آنها  یبزرگ وامها یصنعت یشدت بحران، به بانکها و واحدها
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و دست کم، به خود،  یرندحاضر نشدند نظارت دولت بر کار خود را بپذ یحت
و به حق که بحران،  گویندیاست که م خاطرینکذایی را ندهند. بد یها«پاداش»

 .استتر کردهیررا فق یرانثروتمندان را ثروتمندتر و فق
 یرادهای. و از جمله اروندیمشتق م یهابه بازار فرآورده یمعظ هاییه. سرماد

که  هایهمااست. سر یاتلاز ما یزگر گیرند،یبازار م ینها در ابزرگ که به معامله
. برندیبزرگ م یو هم سودها گریزندیم یاتهم از مال روند،یبازار م ینبه ا

کسر بودجه است. حاصل کسر بودجه افزودن بر  یزانبزرگ شدن م یجهنت
 یشنهادپ رویناست. از ازحمتکش جامعه یقابل وصول از قشرها یاتهایمال
 یاتمشمول مال یزار نباز ینها در او معامله یردبازار نظم و نظام بپذ ینا شودیم

 .شوند
مل بحران عا ینمشتق بسا مهمتر یهادر بازار فرآورده هایه. فعال بودن سرماه

گاه نو هم بخاطر باال  یدقابل عرضه در قلمرو تول یهسرما یاست. هم بخاطر کم
 یبجالبته به  که سود آن یهمواد اول یها، بخصوص بهافرآورده یداشتن بها

 یهارآوردهبازار ف»ن دو نقش ی. اقتصاددانان غرب مرتب اریزدیداران م یهسرما
ار و وضع باز ینمهار ا یشنهاد. پکنندیبحران خاطر نشان م یجادرا در ا« مشتق

. اندیاوردهناما تا بحال دولتها نظر آنان را به عمل در دهندیم یزرا ن یاتمال
که نقش  ینان. هستند اقتصادداکندیم یینبازار تع ینرا ا یمتهااست که ق یدانستن

 یبرا یمعظ هاییه. و همچنان سرمادانندیم یدمف یمتهاق یینرا در تع زاربا ینا
که  شوندیم یینچنان تع یمتهابازار، ق ین. در اروندیبازار م ینبه ا یشترسود ب

  Warren Buffett  است که وارن بوفه خاطرینکنند. بد یدسود مطلوب را عا
 یبتخر یاسلحه مال»را  هایهسرما ینا یکاییامر گذاریهو سرما یلیاردرم

 .خواندیم« و همه جانبه یمعظ
که بحران بس  دهندی. از هم اکنون اقتصاددانان ناوابسته به نظام، هشدار مو

کردن « اخالقمند»دولتها از  یاز رؤسا یکچنددر راه است.  یتروحشتناک
 «یکمو  یستدر قرن ب یهسرما». و صاحب کتاب گویندیسخن م دارییهسرما

 یجادهایی که ارانهیو یانو در م یرپایدد تواندینظام نم ینکه ا دهدیهشدار م
ها را و مسئله سازدیمسئله م دارییهچون سرما یگر،. به سخن دمیردیم کند،یم
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هایی عبور دهند که است که آن را از گردنهشده ینکار دولتها ا افزاید،یبر هم م
 پردازندیکش مرا مردم زحمت ینسنگ ینه. هزکندیم یجاداخود  دارییهسرما

و آنان  خوابدیم یدیرا نپردازند، دستگاه تول ینههز رگاهاند که هقانع شده یراز
 .شوندیو خانه و... م نانیو ب کاریب

مسئله  تواندیمسئله ساز است و نم دارییهمابدهم چرا سر یحبجااست توض     
واره بدهد، هم یاتبتواند ادامه ح کهینا یبرا یراحل کند؟ مسئله ساز است ز

. است یبداشته باشد. اما، در اقتصاد، مصرف تخر یفزون یدبر تول یدمصرف با
 یشد، مسئله )فزون نبر ساخت یبتخر یقائم بر فزون ینظام یاتح یپس وقت

 یحل آن مساو یراحل کند. ز تواندیرا هرگز نمو آن سازدی( را میدمصرف بر تول
حال که مرتب در همان سازد،یکه م یا. اما مسئلهدارییهاست با مرگ سرما

 یست،ز یطمح یب: تخرآوردیم یدپد یزرا ن یگرد یهامسئله شود،یبزرگ م
شور کدر سطح هر  یهانابرابرسلطه و  یرز اکثریتمسلط با  یتاستقرار رابطه اقل

 گریانب یینامیکهاد یگرو فقر و قهر و د ینابرابر هایپویاییو در سطح جهان و 
  .سلطه یرز –رابطه مسلط 

 
 :کرد یشنهادپ توانیکه م یکارراه●

ت. در کاس یهافزود و از سهم سرما یدبر سهم کار از ارزش تول توانیم الف.
 حق ندارد. وو نو شدن  جز به استهالک  یهسرما یقت،حق
 یرانگرو یهامحور گرداند و از سهم فرآورده یداقتصادها را تول توانیم.  ب

  .کاست
 7ل بودند، فعا« مشتق یهابازار فرآورده»که در  هایییهنسبت سرما یزمان . ج

 المللی،ینافق بتو یک. باافتندیبکار م یدبودند که در تول هایییهبرابر سرما
 یاتمال گیرند،یکه در آن انجام م یرا محدود و بر معامالت« بازار» ینا توانیم

 توانیتر، موضع کرد. و بخصوص منابع بانکها را از انحصار آنها خارج کرد. مهم
 .بازگرداند یدرا به تول هایهسرما
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 توانیاست. م یدولت ینرخ بهره وامها یهاز منابع درآمد صاحبان سرما . یکی د
که در  یو هم از بهره اعتبارات یدولت یبهره کاست. هم از بهره وامهانرخ  یناز ا
 .شودیگذاشته م گذارانیهسرما یاراخت

ودجه داشته بکرد همچون سوئد، نه کسر که مازاد  یردولتها را ناگز توانیم  . ه
 .باشند

به روز  یبرا یکه کارگران وقت کاف یبیداد به ترت ییرساخت کار را تغ توانیم . و
 توانیم یزالزم را ن یآموزش یساتداشته باشند. تأس را کردن دانش و فن خود

 .کرد یجادا
زدایی را در سطح جامعه و سطح جهان بکار برد و  به قواعد خشونت توانیم ز.

  .کاست یاراز بار بودجه بمقدار بس ،زداییخشونت یمن
 یشرپددرآمدها را  یعوزت یاستآن س ی،عدالت اجتماع یزانبر م توان،یم ح.

ح کشور، امکانها در سط یعبرابرتر درآمدها راممکن سازد و با توز یعگرفت که توز
از کشور  یافتادن مناطق یرونو فقر را زدود. آن عامل، ب کارییعامل مهم ب یک

 ین،. بنابر ااست دارییهو خدمات در نظام سرما یداز شبکه تول
 یستز یطو سالم کردن مح یعتو عمران طبسالم  یدر انرژ یگذار یهسرما ط.

 یک تواندیکند. در فرانسه، تنها عمران جنگلها م یجادکار ا یاربس تواندیم
   .کند یجادکار ا یلیونم

و ساخت واردات و  یساخت بودجه و ساخت اعتبارات بانک توانیم . ی
  .داد ییرصادرات را تغ

بکار برد.  توانیم یاعاجتم – یاقتصاد یکنون یرا هم در نظامها یرتداب ینا   
 یرانو یکنون یکنند که نظام اقتصاد یداوجدان پ یتواقع ینها بر اهرگاه جامعه

 – ینظام اجتماع رییو با تغ کندیم یجادکه ا میردیم اییرانهو در و کندیم
  .شودیم ختاریسا یگر،کار دموافقت کنند، راه یاقتصاد

 
  :٭ پاسخ به پرسش سوم

 که  اییهسرما یزانم یدادم که زمان یحدوم و سوم توض یدر پاسخ به پرسشها    
بکار  یدبود که در تول اییهبرابر سرما 7، بودفعال « مشتق یهابازار فرآورده»در 
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 ینچرا چن یم. نخست بپرسیرانگرندو یزو خدمات ن ید. تازه دوسوم از تولافتادیم
 افتدیبکار م یبزرگ در  قمارخانه و شودیخارج م یداز چرخه تول یمیعظ یهسرما

 :شود؟یکه دائم بزرگتر م
 

قه بهادار ور یکسهم و  یک تواندیمشتق )فرآورده م یهابازار فرآورده الف.
شاخص  یانرخ و  یک یحت یاو  یهماده اول یک یاپول باشد و  یک یاباشد و 

 ینده،در آ یمتسقوط ق یااست که، در آن، احتمال صعود و  یباشد(، بازار
 یمتیبه ق شود،یداده م یلتحو یندهموضوع معامله است. در اصل، فرآورده که در آ

از  یدار. خرشدیپرداخت م یندهدر آ یاو  گشتیکه نقد پرداخت م شدیمعامله م
ق اما آن مورد تواف یمتبه ق خریدیجنس را از فروشنده م یمت،باال رفتن ق یمب

 یطرهاحفظ خود از خ ی. در غرب،  کشاورزان براگرفتیم یلتحو یندهرا در آ
و  یمتهاق در امان ماندن از تب یمثال، برا ید آوردند، برایبازار را پد ینا یمال
سو،  ینبد 1980. اما از سال یکشاورز یهافرآورده یمتهایسقوط ق یا

ورقه بهادار  ایاال و بازار، ک ینبازار را از آن خود کردند. در ا ینا ساالرانیهسرما
بازار،  ینها در ااست. ارزش معامله یزآو دست. شودیرد و بدل نم گاهیچبسا ه

  :کندیگزارش م سانینو بزرگ شدن آن را ا المللیینب یماترا بانک تنظ
 600000برابر شده و به  7بازار  ینمعامالت در ا 2009تا  1999در فاصله  ●

 ینسبب کاهش معامالت در ا یبحران اقتصاد ● .است یدهدالر رس یلیاردمهزار 
 2008به همان سطح بازگشت که در سال  2013در سال  ین،بازار شد. باوجود ا

هزار  693000ها به معامله ینثبت شده ا ی، ارزش پول2013داشت: در سال 
ال است س ینناخالص کل جهان در ا یدبرابر تول 10که  استیدهدالر رس یلیاردم

 ین، ا1998در  یعنیاز آن،  یشسال پ 15(.  2013 امبردس 17)لوموند 
است: باوجود نوشته ناخالص کل جهان بودند. لوموند یدبرابر تول 3ها معامله

  .انددر روش کار خود نداده ییریخطر، بانکها تغ یبحران و بزرگ
دالر که روزانه، فقط در بازار مبادالت  یلیاردم 5300بنا بر همان بانک، از  ●

از  یشگیریهایی هستند که بخاطر پدرصد معامله 8تا  7تنها  گیرد،یام مانج
 یندارند. ا یو مال یپول یرکه هدف غ گیرندیانجام م یکسان یخطرها از سو
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 یتها، بدون رعامؤسسه یانم م،در پرده ابها یراپرخطر هستند ز یارها بسمعامله
 یکاییامر یمهمثال، شرکت ب ی. براگیرندیانجام م یت،کننده امن ینمقررات تضم

AIG یلیاردم 1600نجاتش داد،  یاز ورشکستگ یکادولت امر یمال یتکه حما 
کننده از جانب فروشنده به  یناعتبار تضم  credit default swap  )   دالر
و فروشندگان  یدارانخر دانستینم یچون کس وداشت.  یار( در اختیدارخر
 یعنی، 2013سال  یانشد. در پا یمال /یپولسبب بروز وحشت در نظام  یانند،ک
 یاراوراق در اخت ین گونهاروپایی که از ا یلوموند، بانکها یتبه روا یش،ماه پ 6

و بانک  یورو یلیاردم 55600اند: دوچ بانک عبارت بوده یباند، به ترتداشته
 بایکرده است( و پار اشیمهدالر جر یلیاردم 9 یکاامر یب.ان.پ )که بتازگ

 یلیاردمBarclays 47900 یبارکل یسیو بانک انگل یورو یلیاردم 48300
 یلیاردم 16800 یکلاگر یدالر و کرد یلیاردم 19200ژنرال  یتهو سوس یورو
 ... یورو
 یناخالص مل یدبرابر تول 86انجام داده  سیئسو یهایی که کردو معامله    
ناخالص فرانسه  یدبرابر تول 24ب.ان.پ  یهااست!  و معامله سیئسو

  ...است.و
 

ناخالص کل  یدبرابر تول 10مشتق  یهاها در بازار فرآوردهرقم معامله یوقت ب.
و  یدر دست مؤسسات مال یشب اییهدستما« هافرآورده» یناست، پس ا یادن

شفاف و رها از هرگونه مهار  یرغ یهاکه معامله آیندی. و بکار آن میستندن یپول
است:  یگربازار د ینشدن ا بزرگو  یدایش. هنوز علت پیرندانجام بگ یاتو مال
بکار  یددر تول یرون ینمحرکه است. هرگاه ا یروهاین یناز مهمتر یکی یهسرما

بر  یاناز م یدمصرف بر تول یادتانسان را برآورد، ز یواقع یازهاین یدافتد و تول
. افتندیبکار م یددر تولشدن  یبتخر یبه جا یزن یگرمحرکه د یروهای. نخیزدیم

آن نظام را  یاقتصاد – ینظام اجتماع یکمحرکه در  یروهاین افتادناما بکار 
 یاقتصاد – یشدن نظام اجتماع یر. باز و تحول پذکندیم یرباز و تحول پذ یرناگز

که آن بخش  کندیم یجابحفظ نظام ا ین،. بنابرادهدیم یانپا یساالر یهبه سرما
 یاقتصاد – یاجتماع منظا ییرمحرکه که بکار افتادنشان سبب تغ یروهایاز ن
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 یداز چرخه تول بایدیم یهاز سرما یبزرگ یارگردند. پس بخش بس یخنث شود،یم
. گرددیمشتق م یهاو وارد بازار فرآورده شودی، خارج مرواز اینخارج شود. 

جهان  یاسها در مقآن یبمحرکه و تخر یروهایبه ن خواهندیاقتصاددانان غرب نم
بر اقتصاد  هایو سلطه ماوراءمل یساالر مایهاغلب در خدمت سر یرابپردازند. ز

   .جهان هستند
در  یانکه هر کشور در سطح خود و جامعه جه ینستا یستهکار باراه     

آن  یبو تخر یدمحرکه از چرخه تول یروهایسطح جهان از خارج شدن ن
ل و استقال یانب ین،بنابرا ی،استقالل و آزاد رو،ینکنند. از ا یریجلوگ

سلطه، در درجه  یرز یهاضرورت به تمام دارد. بخصوص جامعه یآزاد
 ،«یماده خاکستر» یاو صادرکننده استعدادها  یزنفت خ یاول، کشورها

محور، در  یداقتصاد تول یاستس یدولت حقوقمدار و مجر یرترهرچه د
محرکه  یروهاین یببابت تخر نشانیاز یابند،را ب ی،استقالل و آزاد

 .بگردد یزقابل جبران ن یراست و بسا غ تریمعظ
 
  :اندشده یشنهادکارها که در غرب پراه ●
 14فرانسه، شماره  یاروپا )بانک مرکز یاروپایی و بانک مرکز یسیونکم   

نظر است که  ین( برا2010 همورخ ژویی la stabilité financière مجله
. کندیم یدعا یز. سودها نیستآور ن یانمشتق، همه ز یهاوجود بازار فرآورده

 :تن به مهار و مقررات بدهد. سودها عبارتند از ینکهبشرط ا
و معامله  کردندیتوافق م یندهدر آ یمتیو فروشنده بر سر ق یداردر گذشته، خر. 1

اال رد و بدل باشد و پول و ک ینوع معامله واقع ین. پس اگر ادادندیانجام را م
 .است یداز خطر مف یدیتول یتهایحفظ فعال یبشوند، برا

پولها را به  کنند،یم یها را تصدمعامله ینگونهکه ا یو پول یمال یساتتأس. 2
 و کنندیخود جذب م

بود فتار کمکننده گر یدکه تول یبیبه ترت شوندیپول در اقتصاد م یانعامل جر. 3
 . وشودیدارد، نم یازبدان ن یپول وقت
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با  ایرکارآیی دارد ز یمتهاق یلو تعد یممشتق در تنظ یهابازار فرآورده. 4
 یلعدو ت یمروز را تنظ یمتهایق دهندیبازار م ینا یمتهایعالمتهایی که ق

  .کنندیم
 

ه مهار، در پرده ابهام و خارج از هرگون ی،و پول یمؤسسات مال کهیناال ا    
اند که قمار هایی کردهرا از چرخه اقتصاد خارج و وارد چرخه معامله هایهسرما

 یبتخر مشتق اسلحه یهابازار فرآورده کهینا یخطر است. برا یابیبر سر ارز
 :که شودیم یشنهادو همه جانبه نشود، پ یمعظ
خطرناک است. پس کار اول  یام اقتصادنظ یبازار برا یندر حال حاضر ا. 1
خطرناک  کهینا یخطرناک نباشد. برا یگرباشد که د یبیمهار آن به ترت یدبا

  بازار شفاف باشد یدنباشد، با
. و بحران بسازند ها شوندمعامله یشمارموضوع ب توانندیمشتق م یهافرآوده. 2

 .شد یجهان یکه آغازگر بحران اقتصاد یکانمونه : بحران مسکن در امر
 یرندها و گفرآورده و بهباید  .خطر ساز، الف یهامعامله یناز ا یریجلوگ یبرا   

نها به آداده شوند که از توانایی  یاعتبارها به کسان .و دهنده مشخص باشند و ب
  .معامله پرداخت شود یاتمال .حاصل باشد و ج ینانپرداخت اقساط وام اطم

 تواندیخطر م یابیستند، اشتباه در ارزها چنان بزرگ هحجم معامله یقتو. 3
و  یاسپانو پرتقال و ا یرلندو انگلستان و ا یکافاجعه ببار آورد. چنانکه در امر

 ینرا به ا یاقتصاد یاضتر یاستفاجعه س ینو... فاجعه ببار آورد. ا یونان
فرآورده در معامله بر  کی ردناست. وجود ابهام و وارد ککرده یلکشورها تحم
خطرها  یابیها، ارزرقم معامله یو دست به دست شدنها و بزرگ یگرسر فرآورده د

 .اندکارآمد کرده یررا بس بغرنج و غ
 یوقت رساندیم یانز یدیتول یواحدها یتمشتق به فعال یهابازار فرآورده. 4

که  خاطرینخود را از دست بدهد بد یتآن واحد اهم یسودآور شوندیسبب م
 یامشتق، سوده یهاکردن سهام در بازار فرآورده یهصاحبان سهام، با دستما

و شود که کارفرمایی روبر ییبا خطرها آنکهیبازار، ب یندر ا یه. سرمابرندیم یاربس
 .پردازدینم یزن یاتبا آنها روبرو است، سودآور است و مال
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پول و  المللییناز صندوق بکشور  20خطرها، کنفرانس سران  ینرفع ا یبرا   
کنند. و آنها  نهادیشرا پ یریاست تدابخواسته المللیینب یماتبانک تنظ یزن

ؤسسه )م ینیجانش یتقابل .2و حجم معامله  .1اند: داده یصرا تشخ یضوابط
اگر نخواست(  دهدیم انجامبشود که معامله را  یامؤسسه ینبتواند جانش یگرد

انعطاف و  یتاند، قابلنظام. و برآن افزوده یاجزا مابینیف یو اندازه ارتباطها
ران معامله بر سر برقرار کردن نظارت بر همه دست اندرکا یزکار را ن... را. راه

و قرار و  یتامن ینمشتق، با بکاربردن ضوابط با هدف تأم یهافرآورده
 یردد انجام بگتوانکه نظارت بآن یاند. براها دانستهگونه معاملهینمندکردن اقاعده

 و کارساز باشد،
  .داشته باشند یرسها و اطالعات دستبر داده بایدیناظران م الف.

 یدکنندگان با یرو یادهنکردن مقررات، ز یتدر رعا یرو یادهدرصورت ز ب.
 .ندبتوانند مجازاتها را اعمال کن یدقابل مجازات باشند و مهار کنندگان با

     .دبرخوردار بگرد یتها مشتق از امنبازار فرآورده یدبا ج.
 .داده شود یهمکار یبمؤسسات ترت یگرارگان مهار کننده و د یانم . د
 
اقتصاد  محرکه در یروهاین یگرو د یه، فعال کردن سرمایستهکار باراه  ●

 :محور است یدتول
 یدننده پدکو نه ارگان مهار  یینتع یرهنوز نه تداب یخ،تار ینتا ا ین،باوجود ا   

در محدوده نظام  یراند. خطرها و تداباجرا شده یر تعیین نیز نشدهآمده و نه تداب
 یهار آنها از سوممحرکه و  یروهایبه مسئله ن یعنیاند، شده یدهسنج دارییهسرما

مهم پرداخته  ین. هرگاه به ااستهآنها پرداخته نشد یبتخر یزانو م هایماوراءمل
زدایی چهار شد. از راه تناقض یشنهادکه در باال پ گشتیراه حل همان م شد،یم
 :یدحل درخور رسبه راه توانیم یزمشتق ن یهابازار فرآورده یدهفا
 
مشتق سودمند است  یهااست که بازار فرآورده ینفرانسه برا یبانک مرکز. 1
 ینا ی. معناستکردهیرا از خطر حفظ م یدیتول یتهایدر گذشته فعال یراز

را که در  یهسرما ینده،در آ یدیکه در گذشته، معامله با سر رس استیناستدالل ا
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ها در خدمت ونه معاملهینگ. پس اکردیاز خطر حفظ م افتاد،یبکار م یدتول
 یه: سرمااندیافتهضد آن را  ینقش ینکاند. اما ابوده یدبکار افتاده در تول یهسرما

فضا و شرائط مناسب  یجادحل ا. پس راهکنندیخارج م یدیتول اییتهرا از فعال
 یزن یگرمحرکه د یروهاین یه،در اقتصاد است. همراه سرما یهماندن سرما یبرا
 یرون یهسرما یگر،محور فعال بگردند. به سخن د یداقتصاد تول ربتوانند د یدبا

)بازار  یبیتخر یتهایالدر فع یفتدبکار ن ید. اگر در تولماندینم یکارب یرواست و ن
را به اقتصاد  یهکه سرما یری. پس تدابشودیمشتق( فعال م یهافرآورده

 یروهاین یگرد و یه: سرماشوندیبازنگردانند، برفرض اتخاذ شدن، کار ساز نم
به  یازبکار افتادن ن ینو ا یفتندمحور بتوانند بکار ب یددر اقتصاد تول یدمحرکه با

دارد تا که، در آن، انسان  یاقتصاد – ینظام اجتماع یرکردنباز و تحول پذ
 .یابدرا باز یختگیخودانگ یشترینب

 
 یددر تول یهسرما یتتابع فعال یندهدر آ یدیها با سر رسکه معامله یزمان. 3و2

را  یدیتول یاواحده یازها، نمعامله یناز جمله، از رهگذر ا ی،بودند، نظام بانک
: کندیا مضد کار آن زمان ر یکار ینظام بانک ینکا. اما کردیرفع م ینهبه نقد

و انفعالها  که در فعل دهدیمعامله انجام م ،کشور یناخالص مل یدبرابر تول ینچند
 یهاآوردهرا جذب بازار فر یه. نه تنها سرماشوندیخالصه م یبانک یدر حسابها

« مه جانبهه و یمعظ یرانگریاسلحه و»بازار را  ینبلکه معامالت ا کند،یمشتق م
 ینا ایدکنند، ب یدارا پ یشینپ یتفعال یپول/ینظام  مال کهینا ی. براگرداندیم

باز  تولید، ↔اعتبار  ↔درآمد  ↔یدرا در مدار تول یشنظام محل عمل خو
 یهرماس یدو با یستمدار کارساز ن ینخارج از ا یتهای. باز ممنوع کردن فعالیابد

که  آوردیبدست م یامکان را وقت ینا یهسرما. یدبجو یتامکان فعال یددر تول
نظام  یگر،. به سخن دیابنددر اقتصاد محل عمل ب یزن یگرمحرکه د یروهاین

استقالل و  یانبه ب یازنشود. و همچنان  یرباز و تحول پذ یاقتصاد – یاجتماع
د ط قوا برهنرا از رواب یشتنراهنما است تا انسانها بتوانند خو یشهبمثابه اند یآزاد

 .یندحقوقمند بز یر،پذو در جامعه باز و تحول
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تابع بازار  رساند،یکمک م یمتهاق یلو تعد یمبازار به تنظ ینآن زمان که ا .4
، نام بازار تجه ینبهم .استها و خدمات بودهفرآورده یعرضه و تقاضا

است. جستها ( راز بازار اول مشتق بازار دوم تابع وبازار اول مشتق ) یهافرآورده
بقصد  یبر سوداگر یشدر حال حاضر، ضد آن نقش را دارد. چرا که هرگاه بنا

در  یازسمثال، خانه  ی. براخوابدینباشد، بازار م یمتبه ق یدرپیافزودن پ
انجام  یهپا یناوراق بهادار، برا یهاو اعتبار مسکن دادن به افراد، فروختن یکاامر

 یو وامها برندیود مس یدارانو خر روندیباال مها مرتب خانه یمتهایگرفتند که ق
ت اقتصاد و بحران بزرگ نخس شد. کار وارونه پردازندیخود را به بانکها م

ر بازا یتفعال یماقتصادها را فراگرفت.  باز اگر بخواه یهو سپس بق یکاامر
ار بازار به نظارت و مه یازهم ن یم،مشتق را به حال سابق برگردان یهافرآورده

 در حد یمتبه نگاه داشتن ق یازکاالها و خدمات است و هم ن یرضه و تقاضاع
امه عمل دوکار به دستور و امر و وضع مقررات تنها ج ینا مااست. ا یدتول ینههز
 یدتول ید،ولتمحرکه در  یروهاین یگرو د یهبه بکار افتادن سرما یاز. نپوشندینم

 یگرد یکبار. آورندیمانسانها را بر  یواقع یازهایدارد که ن یها و خدماتفرآورده
 یروهایست تا که نا ادیاقتص – یکردن نظام اجتماع یربه باز و تحول پذ یازن

 یآزاد واستقالل  یانبه ب یازن یگرد یکباربکار افتند.  یدمحرکه بتوانند در تول
 راهنما است. یشهبمثابه اند

 
 

 ؟« الگوی بازار»❋
 
ام و اینک به سه پرسش از پرسشهای آقای فرید، به چهار پرسش پاسخ داده   

 دهم:دیگر او پاسخ می
باشید بدین معناست که اگر معتقد به بن بست سیستم اقتصادی بازار آزاد می .5

 داری نئولیبرال است؟این شرایط پایان سرمایه
بینید و آیا این شرایط ه میدر ادامه با سئوال قبل آینده اقتصاد جهانی را چگون .6

 اصالح پذیر است؟
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شکل  نظر شما راجع به گذار از اقتصاد نئولیبرال چیست و این گذار چگونه .7 
 گیرد؟می
 

  ٭ پرسش پنجم:
باشید بدین معناست که گر معتقد به بن بست سیستم اقتصادی بازار آزاد میا   

 این شرایط پایان سرمایه داری نئولیبرال است؟
 
 پاسخ به پرسش پنجم:• 
ام، فوکو صفت آزاد را دارد یا نه؟ این ای« اقتصاد بازار آزاد»نخست ببینیم     

نظر او  .است. بیشتر از همه جا در امریکافیلسوف فرانسوی، فیلسوف روز شده
است )درسهای فوکو، فیلسوف فرانسوی در در باره نئولیبرالیسم و بازار، این

 (: 1979کلژدوفرانس در 
و به آنها « کندآزاد می»بطور رسمی، نئولیبرالیسم مدعی است که افراد را »   

دهد به دلخواه خود عمل کنند. در واقع، به افراد شیوه زندگی را تحمیل امکان می
کند که بطورکامل تابع منفعت و محاسبه اقتصادی است. بازار یک سازوکار می

، همانند «حکومت کردن فن»، یک «نظم»طبیعی نیست، یک دستگاه، یک 
 » زندان و یا بیمارستان امراض روانی است. نئولیرالیسم کارگاهی است که

Homo economicus  » سازد طور که درمانگاه دیوانه را میسازد همانرا می
.» 
ه کننده در حقیقت، بنابر تعریفش در اقتصاد، بازار محل تقابل قوا میان عرض    

 5است، جسته« کالسیک»است. اقتصاد لیبرال که اینک صفت و تقاضا کننده
شرط و  5پیدا کند. این « آزاد»که این بازار صفت است برای آنشرط قائل شده

 یا ویژگی بازار رقابت ناب و کامل عبارتند از: 
ا تقاضا هیچ عرضه و یکه فراوانی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان. به ترتیبی  .1

 ا رفتار خود، بر قیمت اثر بگذارد؛را نداشته باشد که، بآنای توان کننده
 شوند، همگون باشند؛عرضه می ها و خدمتها کهفرآورده .2
 ورود به بازار و خروج از آن، برای همگان آزاد باشد؛ .3
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. بطور یان عوامل تولید آزاد باشد. یعنی سرمایه و کار و مواد اولیه و..جر .4
کامل متحرک باشند. به سخن دیگر، بتوانند از صنعتی به صنعت دیگر و از 

 جایی به جای دیگر انتقال بجویند؛
ها طالعشفافیت بازار کامل باشد. یعنی جریان آزاد اطالعات برقرار باشد و ا .5

مگان هلید و هزینه تولید و... در دسترس همگان باشند و بسا در باره عوامل تو
 از آنها مطلع باشند. 

کند. الگویی است برای سنجیدن وضعیت چنین بازاری واقعیت پیدا نمی   
آید؟ پاسخ و حفظ آن می« بازار آزاد»بازارها. اما آیا این الگو  بکار ایجاد 

معاصر، تاچریسم و ریگانیسم  ر دورانآید. دکار میطرفدارانش این بود که به این
دو تجربه از اجرای یک نظر شدند که مدعی بود اگر بازار را به حال خود 

ر بگذاریم و دولت در کار آن دخالت نکند، خود خویشتن را تصحیح و به بازا
کند. چنان نشد و بحران اقتصادی بس ویرانگری رقابت ناب و کامل نزدیک می

 قد کنیم:را ن« بازار آزاد»نک بکوشیم از راه تناقض زدایی را هم ببار آورد.  ای
 

اران رقابت کامل یعنی روابط قوای همه فروشندگان با یکدیگر و همه خرید .الف
ن، در با یکدیگر و، باز، رقابت یکایک فروشندگان با یکایک خریداران. بنابرای

ان است: در میاین باز، نه آزای که قدرت حضور دارد. تناقض نهادی نظر همین 
کند. هرگاه منتجه تعادل قوا رویارویی همه باهمه، قیمتها را تعادل قوا معین می

شود. صفر باشد، یعنی زور همه مساوی باشد، انجام داد و ستد ناممکن می
اند: در بازار، نظرمندانی این تناقض را مشاهده کرده و این نظر را پیشنهاد کرده

انجام  ایی کاال برای خریدار و قیمت برای فروشندهداد و ستد بر مبنای فایده غ
گیرد اما بازار دیگر بازار گیرد. و اگر قوا نابرابر باشند، داد و ستد انجام میمی

 رقابت ناب و کامل نیست. 
ا با رحال اگر بخواهیم تناقض را حل کنیم، باید بازار رقابت ناب و کامل     

ین بازاری جانشین کنیم. چن« ر آزاد از رقابتبازا»یا « بازار آزاد از روابط قوا»
تواند الگو برای ایجاد بازار در خور اقتصاد تولید محور بر با ویژگیهایش می

 میزان عدالت اجتماعی بکردد.
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است و وجود الگویی است که وجود نیافته« بازار ر قابت ناب و کامل» .ب

آید. نمی« بازار آزاد»ری ایجاد و نگاهدا است. این الگو بکارذهنی بیش نجسته
فی الگو باید تجربه شده و تجربه کردنی باشد. برفرض که وجود ذهنی الگو کا
ت؟ باشد و بتوان در ایجاد و نگاهداری بازار بکار برش برد، بکاربرنده کیس
شتن ایجاد کننده بازار کیست؟ اگر گفته شود بازار خود وجود دارد و خود خوی

در  :شودیغلط گفته به گوینده خاطر نشان مکند، میرا نقد و با الگو همسان 
در  کند.بتواند نمی زیرا استکار را نکردههیچ کشور و هیچ زمانی بازاری این

، سازوکار روابط قوا بازار را محل برقرار شدن رابطه میان حقیقت
ارها بروفق قوانین تکاثر و تمرکز کند. لذا، بازها میها با زیر سلطهمسلط
کنند. آن کنند و همواره خود را با این قوانین سازگار میعمل می قدرت

 کنند، این الگو است.الگویی که بازارها خود را با آن همسان می
برد که بنا بر ویژگیهای بازار میدمی منطق صوری این واقعیت را از یاد آ    

یگر رقابت کامل، بازار محل حضور آدمها است. این آدمها هستند که بایکد
باید کنند. پس هرگاه قرار بر همسان کردن بازار با الگو باشد، آدمها میرقابت می

کار را تصدی کنند. صاحب نظرانی به این تناقض توجه کرده و با دخالت این
 اند. دولت در سازمان و سامان بخشیدن به بازار، بر وفق الگو، موافقت کرده

که بازار خود را با آن همسان  واقعیقرار، دو تناقض، یکی الگوی بدین     
زیر سلطه و قوانینی که قدرت از پیدایش تا مرگ از آنها  –کند ) رابطه مسلط می

که با الگو همسان کند( و دیگری سامان و سازمان دهنده بازار برای اینپیروی می
 طلبند:  حل میشود، دو راه

در کتاب عدالت اجتماعی  .باید ناظم بازار باشدمیزان عدالت اجتماعی می● 
 ام. ورا بدست دادهاین میزان تعریف و کاربردهای آن

خاطر که انگیخته )= مستقل و آزاد( بیابد بدینتواند صفت خودبازار نمی● 
کند. محل رقابت است. پس خود خویشتن را با الگوی دلخواه آدمها سازگار نمی

 سازمان و سامان بخشید.  گیختگی انسان،توان بدان، بر وفق خوداناما می
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 یت با رقابت سازگاری ندارد. ابهام با رقابت سازگاری دارد. درفشفا . ج
گیرد. خریدار از درون بازارهای موجود نیز، هر داد و ستدی در ابهام انجام می

گاه نیست. فرو شنده فروشنده و اندازه نیازش به فروش و قیمت تمام شده کاال آ
گاه نیست. هرگاه میزان نیاز و عالقه نیز از درون خریدار و اش به خرید کاال آ

بازار »باید با بخواهیم این تناقض را حل کنیم، باز، این بازار رقابت است که می
تواند از شفافیت است که می« بازار آزاد از رقابت»جانشین کنیم. « آزاد از رقابت

 برخوردار گردد.
 یژگیها را پیدا کرد:این و بازار آزاد از رقابت،»جا، تا این    
محل شدن رقابت. دانستنی است که این بازار، در تاریخ بشری تجربه بی .1

 است؛وجود داشته« بازار  صلواتی»است: در منطقه سمنان ایران، شده
ختگی یا میزان عدالت اجتماعی بمثابه ناظم بازار که به بازار بروفق خودانگی. 2

 آورد؛بخشد و مرتب به سامان میازمان میاستقالل و آزادی شهروندان س
 ها؛ها و دانشها و فنها و اطالعشفافیت بمثابه جریان آزاد اندیشه. 3
 
است، با رقابت جریان آزاد عوامل تولید در معنایی که صاحب نظریه بدان داده .د

قتی در تناقض است. زیرا گذار آزاد سرمایه و کار از صنعتی به صنعت دیگر، و
ها است که این دو نیروی محرکه فراوان باشند و همه کارفرمایان به آنممکن 

که اگرهم فراوان باشند، بازار رقابت مانع از دسترسی داشته باشند. طرفه این
تر قوه جذب بیشتر دارد. حل شود. زیرا در روابط قوا، قویجریان آزادشان می

ده نیروهای محرکه است، ای که سازنوی محرکهاست که انسان، نیرتناقض به این
، نیروهای محرکه دیگر را «هرکس صاحب کار خویش است»که بنابراین

روهای دراختیار داشته باشد. به سخن روشن، نظام اجتماعی باید باز باشد تا نی
ن باشند. محرکه را بتواند در خود فعال کند و این نیروها در اختیار همه شهروندا

کند هرگاه اقتصاد برابر شود، تحقق پیدا نمیاین ویژگی که ویژگی چهارم می
 ویژگیهای اقتصاد تولید محور سازمان و سامان نجوید.  
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ه .ه رآورد ل باشد، ف م ناب و کام ه ل رقابت آن ه بازار مح ها و هرگا
که توانند همگون باشند. غیر از اینشوند، نمیخدمتهایی که به بازار عرضه می

ین تولید کنندگان و مصرف کنندگان همگون نیستند، هرگاه منظور نظریه ساز ا
همگون قیمتهای نا باشد که کاالها و خدمتها باید همگون باشند تا نتوان برآنها

لید گذاشت و خریدار را فریب داد، همگونی کامل نیاز به نبود رقابت میان تو
به واقعی  کنندگان و، نیز، نیاز به نبود رقابت میان مصرف کنندگان و این دو نیاز

سازیها نیاز به توتالیتاریسم کامل دارد. و یکسان بودن نیازها دارند. این یکسان
اصل ثنویت تک محوری )= بازار فعال مایشاء( ساخته درحقیقت، نظریه بر

است که اصل راهنما در توتالیتاریسم است )= والیت مطقه بمعنای قدرت شده
 مطلق بر(.

 شود:هرگاه بخواهیم تناقض را رفع کنیم، حل تناقض این می     
نشین کاالها و خدمات به اندازه باید تولید شوند و در بازار عرضه شوند: جا●
داری است و صاد سرمایهکه خاصه اقت -ردن اصل زیادت مصرف بر تولیدک

پدید  پاسخ به پرسش اول، نابرابریهایی را معلوم کرد که زیادت مصرف بر تولید
« بازار آزاد از رقابت»ولید با مصرف که ویژگی پنجم تبا برابری   -د نآورمی
 کند:ر را نیز باید پیدا ویژگیهای زی شود. این برابری،می
شود، چون بنابر میزان عدالت اجتماعی، خودانگیختگی انسان معیار می● 

کنند و نه قدرت و نیازهای انسان را عمل به حقوق ذاتی حیات او تعیین می
رقابت بر سر قدرت، پس راهنمای تولید کاالها و خدمات نیازهای انسان 

یژگی . و این وکنندحقوقمند و عمل کننده به حقوق در جریان رشد تعیین می
 «. شودبازار آزاد از رقابت می»ششم 

کنند، جا که کاالها و خدمتها را نیازهای انسان در جریان رشد تعیین میاز آن● 
کند. یسر میتنوع کاالها و خدمتها، خود، تولید به اندازه از هر کاال و خدمتی را م

دنشان، ویژگی هفتم ی کاالها و خدمتها بمعنای به اندازه بوقرار، فراوانبدین
 گردد. می« بازار آزاد از رقابت»
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است که فرض صاحب نظر سازنده الگو بازار رقابت ناب و کامل این بوده .و
و  فراوانی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان مانع از پیدایش انحصارهای فروش

شود. اما چگونه ممکن است هم بنارا بر رقابت گذاشت و انحصارهای خرید می
رض کنیم همه هم عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان را فراوان کرد؟ اگرهم ف

شوند، چنین فرضی نیازمند انسانها، هم زمان، تولید کننده و مصرف کننده می
نبود رقابت و مدیریت دستگاه تولید کاال و خدمت به ترتیبی است که همه 

آنها مصرف  انسانها بتوانند از آنها در تولید کاال و یا خدمت استفاده کنند و خود
عنی ن مدیریتی ناقض اصل پایه لیبرالیسم یکننده تولید خویش باشند. اما چنی

 مالکیت خصوصی دستگاه تولید و نیز رقابت است.
، «هرکس مالک کار خویش است»است که، بنا بر اصل حل تناقض به این    

یز ناقتصاد سازمان بجوید. از جمله، مالکیت تصمیم درباره نیروهای محرکه و 
ایندگان فراوانی عرضه و تقاضا را نم عرضه و تقاضا در ید تولید کنندگان باشد و

کار، در دوران تولید کنندگان و مصرف کنندگان مدیریت کنند. نزدیک به این راه
عوامل کودتای  خاطر بود که ازبدینمرجع انقالب ایران، به اجرا گذاشته شد. 

 بازار»صاحبان انحصار عرضه و تقاضا بودند. این ویژگی هشتم  ، 60خرداد 
 شود.می« ابتآزاد از رق

 
نسان اآزادی ورود و خروج به بازار رقابت ناب، با رقابت تناقض دارد و با  .ز

ل نیز در تناقض است. با انسان در تناقض است زیرا بازار رقابت ناب و کام
شود که انسانهای همگون بعنوان عرضه و تقاضا کنندگان کاالهای جایی می

 Homo »ها همانشوند. این انسانیشوند و از آن خارج مهمگون وارد آن می
economicus  »  گوید نئولیبرالیسم کارگاهی است که شوند که فوکو میمی

نهایت کند. افزون براین، چنین ورود و خروجی نیازمند بیانسان را بدان تبدیل می
ها است. به سخن دیگر، شدن شمار وارد و خارج شوندگان و نیز کاالها و خدمت

 شود.محل میشود، رقابت نیز بیکه جامعه، جامعه آدمکها می حالدر همان
 است که حل این دو تناقض به این    
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بگردد و این بازار ویژگیهای برشمرده را داشته « بازار آزاد از رقابت»بازار، ● 
 باشد و

مان نیاز هانگیزه ورود به این بازار و خروج از آن ، نه سود که برآوردن نیاز، ● 
 حقوقمند در جریان رشد، باشد. بنابراین،  انسان

 ورود به این بازار و خروج از آن، از هرگونه اکراه خالی باشد.● 
 شوند.می« بازار آزاد از رقابت»و این سه ویژگی نهم     
 

سطح  اما بازارها، بازارهای رقابت ناب و کامل نیستند. راست بخواهی، در    
ها( و متمرکز با افراد زرگ )ماوراء ملیجهان،  محل رویارویی قدرت بس ب

شوند. چنین اقتصادی از قوانین استثمار می هاقدرتی هستند که وسیله اولیبی
کند و محکوم به انحالل است. زیرا، نابرابریها ایجاد و انحالل قدرت پیروی می

کن که در پاسخ به پرسش اول شناسایی شدند، ادامه حیات این قدرت را غیر مم
زیر سلطه )از جمله نگاه  –رابطه مسلط  هایپویاییکنند. راست بخواهی، می

انقالب  پویاییصدر( یا به کنید به کتاب توتالیتاریسم نوشته ابوالحسن بنی
قوقمند و خودانگیخته و مرگ. اولی پیروزی انسان ح پویاییانجامند و یا به می

و  ان برروی زمینزیندگ ، محیط زیستطبیعتادامه حیات است و دومی مرگ 
را  (دینامیکهاها )پویاییانسان است. آنها که فرصت مراجعه به کتاب و مطالعه 

اصیت برخودافزایی، نابرابریها را، باتوجه به خپویایی توانند خود ندارند، می
در طبیعت  محاسبه کنند و ببینند هرگاه همچنان برآنها افزوده شود،از منابع موجود

حساب در ثروت بی« یگ درصدی»ماند. آیا اقلیت میو از محیط زیست چه 
 هست مردتوانند در محیط زیحساب میدر فقر بی« نود و نه درصد»و اکثریت 

 زندگی کنند یا خیر؟
    
برپرسش کننده و خوانندگان گرامی است که منشور اقتصاد تولید محور را    

ابیر در چهار بعد واقعیت شود وقتی تدبخوانند. زیرا این الگو بعمل درآوردنی می
اجتماعی، یعنی بعد سیاسی و بعد اقتصادی و بعد اجتماعی و بعد فرهنگی اتخاذ 
و اجرا شوند. چنانکه والیت مطلقه سرمایه بر فعالیت اقتصادی از میان برخیزد 
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و جای انسان و اقتصاد تغییر یابد: انسان در خدمت اقتصاد تحت والیت مطلقه 
و آبادانی  ه اقتصاد در خدمت انسان حقوقمند و رشدیابساالری جای بسرمایه
 بدهد. طبیعت

 
 : 7و  6٭ پرسشهای 

بینید و آیا این شرایط در ادامه با سئوال قبل آینده اقتصاد جهانی را چگونه می .6
 اصالح پذیر است؟

کل شنظر شما راجع به گذار از اقتصاد نئولیبرال چیست و این گذار چگونه  .7
 گیرد؟می
 
 پاسخها به پرسشهای ششم و هفتم: •

که ینابه پرسشهای ششم و هفتم، در پاسخ به پرسش پنجم، پاسخ داده شد. اال    
داری تر، آیا اقتصاد سرمایه، به سخن دقیق«الح پذیر است؟صآیا این شرائط ا»

است: وقتی محور هر نظامی )یا طلبد و پاسخ آن اینقابل اصالح است، پاسخ می
رسش پقدرت است، اصالح ناسازگار با این محور ناشدنی است. هرگاه ( سامانه

حران کننده و خوانندگان به تدابیری مراجعه کند که، برای پایان بخشیدن به ب
ستوارتر ااقتصادی، اتخاذ و اجرا شدند، خواهند دید که بدون استثناء، تدابیر با 

جزاین نیز ممکن نبود اند. ار بودهساالری است، سازگگشتن محوری که سرمایه
توان با شناسایی تناقضهای موجود درآن مگر به تغییر نظام. اما تغییر نظام را می

 و حل تناقضها به انجام رساند. نخست محور نظام اقتصادی، یعنی قدرت است
 باید از شر وجودش آسود تا تناقضها قابل حل شوند.که نظام را می

و آبادانی یرال به اقتصادی در خدمت انسان در باره گذار از اقتصاد نئول     
توان رقابت دیدیم که چون می« بازار آزاد»شوم که در نقد نیز، یادآور می ،طبیعت

توانیم الگوی جانشین کرد و به یمن تناقض زدایی، می« آزادی از رقابت»را با 
حال اگر، بازار بدون تناقض و درخور اقتصادی در خدمت انسان را بسازیم. 

بندیهای اجتماعی دارای منافع متضاد را با شهروندان ر جامعه، گروهد
برخوردار از حقوق که بر کار و عوامل کار، حق برابر دارند، جانشین 
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های اقتصادی و غیر آن را کنیم، توحید را جانشین تضاد کرده و سیاست
آنها که خواهان تفصیل هستند  ایم.قابل شناسایی و تجربه کردن گردانده

توانند به منشور اقتصاد تولید محور و کتاب اقتصاد توحیدی و نیز کتاب می
حال، در پاسخ به پرسش هشتم و نهم و ارکان دموکراسی مراجعه کنند. با این

 .گردمدهم، به تغییر نظام اقتصادی و چگونگی آن باز می
 
 

 پنجاه  تغییر که پنجاه تدبیر هستند: ❋
 
دهم. بار به آنها پاسخ میاز پرسشهای آقای فرید سه پرسش باقی هستند که این   

توانند خوانند و میهای راهنمای سازگار با دموکراسی میاین پاسخها با اندیشه
خواهند ایرانیان از حقوق میسر کنند که میرا ی یهمگرایی همه گرایشها

 در اداره امور خویش معنی و جمهوری مشارکت آنهاشوند شهروندی برخوردار 
 وشن ببینند:رانداز تغییر را کند چشمدهد. امیدوارم به ایرانیان کمک می

 
ثروت  شما اقتصاد تولید محور را شرط الزم توسعه اقتصادی و توزیع عادالنه .8

 ست؟گیرد چگونه ادانید نتایج عملی و سیاسی که این تز بخود میمی
شهروندان ایران ) ایران دمکراتیک(  یمهورنوع اقتصادی که باید در ج .9

 بکار گرفته شود چیست؟
در شرایط آشفته سیستم اقتصادی نئولیبرالی موجود شما به چه بدیلی  .10
 اندیشید؟می
 
پرسش اول در باب نتایج عملی اقتصاد تولید محور در چهار بعد  •

 واقعیت اجتماعی و پاسخ آن:
خاطر که سه پرسش باهم ربط دارند و در حقیقت، یک پرسش را بدین    

 دهم:جا پاسخ میش، یکدهند، به هر سه پرستشکیل می
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آید را هم در اقتصاد توحیدی نوع اقتصادی که بکار جمهوری شهروندان می    
ام. بدیل اقتصاد نئولیبرال نیز و هم در منشور اقتصاد تولید محور تشریح کرده

آید و هم بکار شوم که این اقتصاد هم بکار ایران میین اقتصاد است. یادآور میا
گری و نیز ساالریها که اقتصادهای مسلط برای رها شدن از قید و بند سلطه

ام. برای مطالعه ساالری یکی از آنها است. آن را در غرب نیز مطرح کردهسرمایه
انند به کتاب ارکان دموکراسی و یا تومنشور اقتصاد تولید محور، خوانندگان می

 مراجعه کنند. 799 نشریه انقالب اسالمی شماره
 کنم که: اما در باره نتایج اجرا شدن منشور اقتصاد تولید محور خاطر نشان می    
. هر نظریه اقتصادی ترجمان اندیشه راهنمایی است و، بگاه اجرا، هر چهار 1

هنگی واقعیتی که جامعه است را تغییر بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فر
تواند هر نظریه اقتصادی را به اجرا بگذارد. رو، هر رژیمی نمیدهد. از اینمی

 قرار،تواند حاصل اجرای نظریه را تحمل کند. بدینچون نمی
تواند . منشور اقتصاد تولید محور پیشنهادی را رژیم والیت مطلقه فقیه نمی2

« اقتصاد مقاومتی»شور به این منشور سبب ابالغ اجرا کند. توجه مردم ک
اند این همان اقتصاد تولید محور است. غافل از است. و در توضیح آن گفتهشده

 شود.این که هرگردویی گرد است اما هر گردی گردو نمی
تواند منشور اقتصاد تولید محور را اجرا کند. رژیم والیت مطلقه فقیه نمی    

دی از این نوع که تک پایه نیز هست، با اقتصاد مصرف محور زیرا دولتی استبدا
 نه از نوع مسلط )اقتصاد انگلستان در دوران تاچر(، بلکه از نوع زیر سلطه

شود. اقتصاد مصرف محور این ملت به این کار توانا نمی . این دولتاستجور
فت و کند و این دولت است که وابسته با درآمد ناست که وابسته با دولت می

حساب و کتاب کند و این ستون فقرات رژیم است که از رانتهای بیواردات می
 گرداند. پس،کند و این مافیاها است که بر جامعه مسلط میبرخوردار می

. هرگاه منشور اقتصاد تولید محور به اجرا در آید، در چهار بعد واقعیت 3
 آورد:اجتماعی این تغییرها را ببار می

 

 کند:ی که در بعد اقتصادی ایجاد میتغییرهای ❋
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دهد: جامعه وابسته به دولت جای . رابطه دولت با جامعه ملی را تغییر می3.1

که در حال حاضر، اقتصاد دهد. توضیح اینخود را به دولت وابسته به جامعه می
کشور وابسته به بودجه دولت و بودجه دولت وابسته به اقتصاد مسلطی است که 

خرد و به ایران کاالها و های نفتی مینفت و گاز و مواد خام و فرآوردهاز ایران 
فروشد. کارمردم ایران مصرف کردن است و در این مصرف کردن، خدمات می

است، که حکومت انتشار داده« اطالعی»ترین شناسد. تازهنابرابری اندازه نمی
سو، درآمد سرانه مردم ناست بدیها اجرا شدهگوید، از زمانی که قانون یارانهمی

 است. درصد کاهش یافته 25کشور 
دانند که تغییر رابطه به و پرسش کننده گرامی و بسیاری از هموطنان عزیز می    

ترتیبی که بودجه دولت برداشتی از تولید ملی بگردد، دولت را وابسته به ملت و 
بزرگ، تغییرهای زیرا گرداند. به دنبال این تغییر استقرار دموکراسی را قطعی می

 شوند:ناگزیر می
 

کاری است که در بهار انقالب به همان. تغییر ترکیب بودجه دولت. این3.2
شود و هم ترکیب آن، تغییر انجام رسید. با این کار، هم از حجم بودجه کاسته می

 یابد. یابد، افزایش میگذاری اختصاص میکند: سهمی از بودجه که به سرمایهمی
 

. تغییر ترکیب اعتبارات بانکی بسود اعتبارات قابل تبدیل به سرمایه. در 3.3
دوران مرجع انقالب که نظام بانکی تجدید سازمان شد، این تغییر بعمل آمد: 

وقتی وامها  بهرهتولید و حفظ گذاری در برای سرمایه حذف بهره از وامها
بازار »رابطه نظام بانکی با آیند، همراه با قطع بازرگانی هستند و بکار مصرف می

 کرد که مدار زیر بوجود آید:را فراهم میاین تدبیر امکان آن«. غیر رسمی پول
 سرمایه.  ↔نظام بانکی  ↔درآمد  ↔تولید  ↔سرمایه     
 است با این مدار:درحال حاضر، آن مدار جانشین شده   
صدور نفت و سرمایه حاصل از  ↔مصرف  ↔درآمد  ↔درآمد نفت    

 فروش کاالها و خدمات وارداتی. 
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ای. و تابع شدن صادرات و . تغییر ترکیب واردات بسود واردات سرمایه3.4

واردات با رشد اقتصاد تولید محوری که توانا به فعال کردن نیروهای محرکه در 
 خویش است. 

 
اه توزیع سرمایه و آهنگ شدن رشد اقتصادی در سراسر کشور از ر. هم3.5

شود که در دوران مرجع انقالب امکانها و نیز توزیع برابر درآمدها. یادآور می
آنها باالتر شد.  هزینهایران، در شهرها و روستاها، سطح درآمد خانوارها از سطح 

های رشد در مناطق مختلف کشور مغتنم شمرده هرگاه فرصت برای ایجاد قطب
کرد، بسا الگوی رشد برای جهان گیر میی شتابشد، نه تنها ایران رشدمی
های گشت که، درآن، بخاطر شکستن اسطوره رشد از نوع رشدی که جامعهمی

 ی وجود ندارد. و یاست، الگوداری کردهتحت نظام سرمایه
 

. هرگاه اقتصاد تولید محور خود تابع محوری نگردد که سرمایه و به حداکثر 3.6
ید و خدمات تابع نیازهای انسان حقوقمند در جریان است و تولرسیدن سود آن

ها و خدمات ویرانگر بگردند، بخاطر میل کردن فرآورده و آبادانی طبیعت رشد
توانند، همراه شوند که میهای بسیار بیشتری آزاد میبه صفر، استعدادها و سرمایه

کنند. در با دیگر نیروهای محرکه بکار افتند و آهنگ رشد اقتصادی را پرشتاب 
 نتیجه،

 
صدور نفت و گاز و دیگر مواد خام و نیمه  بخاطر عدمهای کار . چون زمینه3.7

بازهم بیشتری کار روند، با بکار افتادن نیروهای محرکه، امکان ساخته از بین نمی
 آید. برای نیروی جوان کشور پدید می

 
است، از آمد مصرف محور شدن اقتصاد کشور . بیابان گشتن ایران پی3.8
ترین نتایج اقتصاد تولید محور کاستن از آلودگی محیط زیست و سبز کردن مهم

 ایران، وطن بس عزیز ما است.
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. کاهش مصرف منابع موجود در طبیعت، بخصوص نفت و گاز و 3.9
برداری از تمامی آنها برداری علمی از این منابع به قصد ممکن کردن بهرهبهره

 این منشور است. آورد بس مهم اجرای دست
 

. شفاف کردن تمامی فعالیتهای اقتصادی از تولید و توزیع درآمد و مصرف 3.10
و رابطه اقتصاد با اقتصادهای دیگر و در درجه اول، بودجه و اعتبارات بانکی 

شوند و یا در کشور تولید ها و خدماتی که به کشور وارد میو قیمتهای فرآورده
 گردند. بنابر این،می
 

به ترتیبی که در پاسخ به پرسشهای پیشین « بازار آزاد از رقابت». تشکیل 3.11
 تشریح شد. 

 
های اقتصادی به صفر. خواری و آسیبها و نابسامانی. میل کردن رانت3.12

درصد تولید ناخالص ملی  40کم شود که بنابر برآوردها، رانتها، دستیادآور می
میلیارد دالر است و میزان تلف  20ه گویند ساالنهستند و قاچاق را خود می

 40ها با درصد است و کارخانه 30شدن بنزین بخاطر فرسودگی تأسیسات 
کنند هزار استعداد کشور را ترک می 150کنند و ساالنه درصد ظرفیت کار می

داند. و میلیارد دالر می 50المللی پول آن را برابر صدور که صندوق بین
 همه:کنند. و حاصل اینرا از کشور خارج میها خوارها سرمایهرانت

 
ساالر . در حال حاضر، بخاطر زیادت مصرف بر تولید و ساختار سرمایه3.13

شوند. اقتصادها، نابرابریها که در پاسخ به پرسش اول، بر شمردم، برهم افزوده می
طراز شدن تولید با مصرف بر میزان عدالت اجتماعی و رها کردن اقتصاد به هم

توان به برابریها داری است، نابرابریها را میاز استبداد فراگیری که سرمایه
 گرداند . وبر
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گی اقتصادهای کنونی ه. پیشخور کردن و از پیش متعین کردن آینده دو ویژ3.14
گی رها ههستند. بااجرای منشور اقتصاد تولید محور، اقتصاد از این دو ویژ

امکانها برای گذارد و تیار نسلی بعدی میشود: هر نسلی مازاد در اخمی
 کند.  استقالل و آزادی او را بیشتر میبرخورداری از 

 

 آورد: تغییرهایی که در بعد سیاسی ببار می ❋
 

. تغییر اول و اساسی همان تابع ملت شدن دولت است: انحالل والیت 3.15
حقوق مطلقه فقیه و استقرار والیت جمهور مردم و شهروند برخوردار از حقوق 

نظام »به اصالح پذیر بودن « باور»قرار، ایرانیان است. بدین گانه شدنِ پنج
 اندیشی است. فرآورده ساده« والیت مطلقه فقیه

 
و تحت فرمان جامعه مدنی چون دولت جای خود را به دولت حقوقمند . 3.16

سپارد، از مشکلی که دولت تک پایه بدان گرفتار است و میبمثابه جمهور مردم 
اقتصاد مسلط و قدرتهای بیگانه باشد، با یافتن  هکند وابسته بناگزیرش می

های شوم که دولتشود. یادآور میگاه داخلی که جمهور مردم هستند، رها میتکیه
تک پایه آنها هستند که، در درون، دو پایه از سه پایه را، از رهگذر تغییر نظام 

اند: چنانکه رژیم شاه هم پایه بزرگ مالکی را ویران کرد اجتماعی از دست داده
و هم پایه بازار+ روحانیت را از دست داد. تک پایه شد. از راه وابستگی 

اجتماعی )قشر حاکم از جامعه ملی جدا  –وژیک ایدئول –سیاسی  –اقتصادی 
و  جستهمانی میهای دارای اقتصاد مسلط، اینو با قشر حاکم در جامعه

کرد. انقالب، از جمله، فرآورده برهم خوردن تعادل (، خود را تثبیت میجویدمی
ی با جامعه ملی و از سوی دیگر با قدرت مسلط انیرانی بود. رژیمهای یرژیم از سو

پایه دیگر )روسیه و اروپای شرقی و کشورهای عرب و امریکای التین( نیز  تک
خاطر که قشرهای های غرب نیز بدیندموکراسی ترتیب از پا درآمدند.به همین

 ،برندچیز میو بی –شوند چیز میبی –مسلط پیوندهای خود را با قشرهای میانه 
 شوند.ثبات میبی
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آیند وقتی قدرت در وار پدید میها که انگل«یالب»انحالل مافیاها و  .3.17

شود. رها شدن اقتصاد کشور و دولت از چنگ یک کانون متمرکز و بزرگ می
اند، ضرورت فوری دارد و الزمه قابل اجرا اختاپوسی که مافیاها بوجود آورده

 شدن این منشور نیز هست.
 

قه فقیه و . حزب واحد مسلح که اینک ستون فقرات رژیم والیت مطل3.18
محل و درپی آن، افراد نیروهای وسیله سلطه مافیاها بر دولت و اقتصاد است، بی

که دفاع از استقالل و تمامیت  را مسلح آزاد و قوای مسلح وظیفه طبیعی خود
یابند. در عوض، فرصت برای ارضی کشور درصورت تهدید نظامی است، باز می

حزبها خود را بیانگر حقوق آید. هرگاه ایجاد حزبهای سیاسی پدید می
گاه خویش را جامعه مدنی و اقامت بندیهای اجتماعی بدانند و بگردانندگروه

 ای را برقرار کنند. توانند دموکراسی بس پیشرفته، ایرانیان میبشناسند و بکنند
 

و حقوق انسان و حقوق ملی و . شهروندان برخوردار از حقوق شهروندی 3.19
و برخورداری طبیعت از حقوق  ایرانیان گشتنِ معه جهانی حقوق بمثابه عضو جا

زدایی کند. هرگاه قواعد خشونتمحل می، خشونت را در عرصه سیاست بیخود
به اجرا درآیند، در بعدهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و در رابطه با طبیعت 

 شود. ومحل مینیز خشونت بی
 

کنند، قاعده . با توجه به این واقعیت که در ایران اقوام زندگی می3.20
دیکتاتوری »تواند موجب استقرار می« یک نفر یک رأی»دموکراسی، 

جا که بگردد و وضعیتی از نوع وضعیت امروز عراق پدید آورد. از آن« اکثریت
ند، بر سه کاقتصاد تولید محور، توحید اجتماعی را جانشین تضاد اجتماعی می

حق، یکی حق اشتراک و دیگری حق اختالف و سومی حق زیست در صلح، 
توان همراه با تعیین مجلس دومی که اقوام مختلف در آن نماینده دارند، می

دموکراسی بر اصل انتخاب را با دموکراسی بر اصل اشتراک همراه کرد و از 
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ه کتاب ارکان دموکراسی باره، مطالعتری برخوردار شد. در ایندموکراسی متکامل
 تواند سودمند باشد.می
 

محل بی« مراکز قدرت». با برخوردار شدن جامعه از اقتصاد تولید محور، 3.21
شوند و شوند. زیرا جمهور مردم از حقوق شهروندی برخوردار میو منحل می

در شهرها و بسا روستاها و واحدهای تولیدی و دستگاه « باندهای سیاسی»
 شوند. نقش و منحل میاداری، بی

 
شود و مافیاهای و مراکز قدرت منحل خاطر که دولت حقوقمدار می. بدین3.22

دولت و جامعه گردند. محل و منحل میهای سرکوب بیشوند، دستگاهمی
 . کنندزدایی را بطور مداوم اجرا میمدنی قواعد خشونت

 
ارگزار استبداد جباران . چون دستگاه اداری و نیز دستگاه نظامی دیگر ک3.23

تواند از بار سنگینی که شمار بزرگ کارکنان است نیستند، دستگاه اداری می
 خویش را در رشد اقتصادی باز یابد. در نتیجه، بردیراهبرهد و نقش 

 
اند و این . روابط شخصی قدرت که تارعنکبوتها را پدید آورده3.24

شوند محل میاند، بیا در برگرفتهتارعنکبوتها هر چهار بعد واقعیت اجتماعی ر
 گیرند. و در معرض انحالل قرار می

خاطر که دولت حقوقمدار و تحت حاکمیت جمهور مردم قرار . بدین3.25
، دیگر نیازمند دین و مرام برای توجیه کنندها را حقوق تنظیم میو رابطه گیردمی

ل پذیر شدن نظام گری به قصد جلوگیری از باز و تحوجباریت خویش و سرکوب
شود. پس دولت از دین و مرام و دین و مرام از دولت جدا و مستقل  اجتماعی نمی

گردند. درخور یادآوری است که تا وقتی دین و مرام در بند قدرت، خاصه می
پذیر گردند و طبیعت خویش را بمثابه قدرت دولت هستند، ممکن نیست نقد

از آن زمان که از بند قدرتی  ول مسیحیت،بیان استقالل و آزادی باز یابند. تح
 ای آموختنی است.، تجربههرچند بسیار ناقص، باشداست که دولت رها شده
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. چون، به یمن استقرار آزادیها و استقالل انسان از قدرت دولت و قدرت 3.26

غیر آن، عرصه استقالل و آزادی، به سخن دیگر، خودانگیختگی انسان هرچه 
ها و ها و دانشمحل و جریانهای آزاد اندیشهانسورها بیس شود،میتر گسترده

توانند از سه حق، یکی شوند. ایرانیان میها با محل میها و هنرها و اطالعفن
حق اطالع یافتن از امور کشور و دیگری حق هشدار و انذار دادن و سومی حق 

برخوردار شوند.  دانستن و کسب اطالع کردن در هرباره هریک از چهار بعد، 
 در نتیجه،

 
تفاوتی و مسئولیت گریزی که ویرانگرترین . در نتیجه تغییرهای باال، بی3.27

اثرهای دیرپای استبداد و محور گشتن زور در اندیشیدن و گفتن و عمل کردن 
اعتمادی و احساس تحقیر، توانند از میان برخیزند. ناامیدی و بیاست، می

توانند جای به امید و ها، میپریشیکردگی و دیگر روانبنابراین، غم زدگی و کز
ی و شادی و سالمت روانی بسپارند یاعتماد و احساس غرور، غرور انسانی و توانا

 و شهروندان مسئولیت شناس و مسئولیت پذیر بگردند.
 

 آورد:تغییرها که در بعد اجتماعی ببار می ❋
 

و رهایی  حقوق و عمل به آنها . ایرانیان، بخصوص زنان، به یمن شناختن3.28
شوند که در طول تاریخ از ، از منزلتی و کرامتی برخوردار میاز تمامی نابرابریها
در  ،ها که زنان قربانیان آنها هستندها و نابرابریتبعیض اند.آن برخوردار نبوده

 اند. قانون اساسی برشمرده شده
 

است، قدرت پدید آمده . سلسله مراتب هرمی شکل جامعه که بر محور3.29
زدایی و از میان گردند. تبعیضنقش میهای اجتماعی بیمحل و تبعیضبی

است که کند. راستی اینبرخاستن مرزهای طبقاتی، استعدادها را آزاد و فعال می
بلحاظ فضلها که زنان دارا هستند، مستقل و آزاد شدن زنان به جامعه امکان 
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مراحل رشد، رشد انسان و نه بزرگ و متمرکز شدن آزاد گردد و  مستقل و دهدمی
 ، شتابان طی کند.بادانی طبیعت راآو  داری استقدرتی که سرمایه

های خود جدا از جامعه ،هاقشرهای مسلط بر جامعه ،در جهان امروز    
 ،آورند. از این رهگذرها را پدید میجهانی مسلطجامعه ،و با یکدیگر

 ،حالشوند. در همانهای خود میجامعه عامل بند از بند گسستگی
در جامعه  ،شوند. این واقعیتتهدید می ،چیزانتوسط انبوه بزرگ بی

خاطر که کردنی است. بدینشکارتر مشاهدهآ ،های مشابهما و جامعه
و بر نقش قدرت  ها کاستهاز نقش حقوق در تنظیم رابطه ،بطور روزافزون

گی و از میان برخاستن حقوق بمثابه بند از بند برید ،شودافزوده می
ثبات کرده و به آتش خشونتها جهان را بی ،مشترکات جمهور مردم

بازکردن مدارها به یمن  ،است. راه بیرون رفتن از این وضعیتسپرده
گانه را تنظیم کننده ها و حقوق پنجنقش کردن قدرت در تنظیم رابطهبی

جهانی اگر  ت هر جامعه و جامعهاست. مشترکا ،ها کردنفعالیتها و رابطه
حقوق  ،بزیند ،در محیط زیستی سالم ،بخواهد با ثبات و در رشد

 . شوندای هستند که به مردم ایران و جهان پیشنهاد میگانهپنج
 

 با خودداری از صدور ثروتهای طبیعی و های کار،. چون در کشور زمینه3.30
مانند و در هر چهار در کشور می رود، استعدادهانیروهای محرکه از میان نمی

 شوند. بنابراین،  بعد فعال می
 

شود: در حال حاضر، در . ساخت کار دچار تغییری بس تعیین کننده می3.31
جامعه تحت استبداد زیر سلطه، ساخت کار ساده و کارها کم شمار هستند. 

یری و پذچنانکه کار شرکت در رهبری جامعه وجود ندارد و ضد کار که یا فعل
تفاوتی و یا اطاعت از قدرت است، وجود دارد. کار ابتکار و ابداع و خلق بی

برای اکثریت بسیار بزرگ وجود ندارد و برای اقلیت کوچک نیز، در قلمروهای 
مجاز و در سطح نازل وجود دارد. هنر بمثابه گشودن فراخناهای جدید و 

گوید که کار اجرایی نیز میامکانهای نو نیز وجود ندارد. وجود انبوه بیکاران 
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بسیار کم و بخشی از کارها که وجود دارند نیز ویرانگر هستند )کار اداری و 
 گر(. های ویران«خدمات»سرکوبگری و صدور ثروتهای کشور و بسیاری از 

است که در جامعه سالم، هر انسان به تعداد استعداد و فضلهایی که راستی این    
د امکان کار داشته باشد. با باز و تحول پذیر شدن نظام بایانسانها دارند، می

 آید. اجتماعی است که این امکان بوجود می
 

 توانند تشکیل شوند و جامعه مدنی امکان ایجاد تأسیس. سندیکاها می3.32
کند و به یمن فعال شدن جمهور شهروندان، ی بسیار فراوان را پیدا میدهاهان

تواند حزبها و سازمانهای سیاسی را درخود گردد و میجامعه مدنی نیرومند می
 نگاه دارد و مانع باز سازی استبداد بگردد. 

 
اند:کنش این دموکراسیها های بر اصل انتخاب گفته. درباره دموکراسی3.33

(، institutionاست که نهادهای جامعه )امکان برای این فراهم کردن
های تولیدی و نظام بانکی و ...( بخصوص نهادهای اقتصادی )کارفرمایی

در این  ،ن بمیان است کهآسخن از  ،امروزبشیوه دیکتاتوری اداره شوند. 
ای بوجود مدار بسته ،برگرد خود ،قشرهای مسلط ،هادموکراسی

چیز شدن دن و کردن( و اکثریت بزرگ را که با بیشاند )جهانیآورده
دهند. به درون این مدار راه نمی ،شودتر نیز میبزرگ ،قشرهای میانه

سازد و قشرهای دوستی نمیاست که قدرتمداری با وطنحق این
با  ،کنندرا هدف خویش می« دستیابی به قدرت»نها که آهمه  ،قدرتمدار
ها که جامعه ملی را منسجم دیگر اشتراک برند و با حقوق و همهوطن می
 سازگار با اقتصاد تولید محور، که. حال آنبرندنیز می ،دارندنگاه می

ها میان فرد با فرد و گروه با گروه گزین قدرت شدنِ حقوق در تنظیم رابطهجای
ها که، درآنها، تنظیم کننده رابطه استنهادهایی این اقتصاد نیازمند  است. 

تند. تغییر رابطه انسان با نهادها به ترتیبی که نهادها وسیله و انسانها حقوق هس
رهبری کننده و تعیین کننده هدفها بگردند، زمینه ساز تشکیل جمهوری شهروندان 

 شود. یا دموکراسی شورایی می
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شود و مرزها برداشته . چون توحید اجتماعی جانشین تضاد اجتماعی می3.34

شوند. ها دوستانه و پرشمار میگردد، رابطهتماعی میزان میشوند و عدالت اجمی
میل به دوستی، میل به همبستگی، میل به همکاری، میل به  امداد و معاضدت، 

کند. ها تعیین میدانیم که توان جامعه مدنی را اندازه این میلیابد. میافزایش می
در نتیجه سرمایه اجتماعی هابه حداکثر برسند، توان جامعه مدنی، هرگاه  این میل

 رسد. نیز به حداکثر می
 

 سیاست جمعیتی در خور با این برنامه عمل . 3.35
 

دهد: تمرکز توزیع جمعیت فعال در سطح کشور، سیمای جامعه را تغییر می.  36
جمعیت در شهرهای بزرگ و مصرف کننده و انداختن گستره ایران در کام 

اند. های جامعه را بسیار کمرشکن کردهرد، هزینهگیبیابانی که با شتاب وسعت می
ها را بسیار مند شدن ایرانیان، به یمن ایجاد کار در سرتاسر کشور، بار هزینهشغل

 کند تا در تولید بکار افتند. سبک و سرمایه و دیگر نیروهای محرکه را رها می
 

است. . بارتکفل در جامعه امروز ایران بسیار سنگین و کمر شکن شده3.37
است. عاملهای اجتماعی نیز دارد که مشکل شدن ازدواج کاری یک عامل آنبی

و آسان شدن طالق یکی از آنها است. عامل اجتماعی دیگر، آسیبها و 
وجود نابسامانیهای اجتماعی و فقدان بهداری و بهداشت و محیط سالم و 

های دیگر نیز است، عاملستبدادی است که فضای زندگی را بس تنگ کردها
هستند. سبک کردن بارتکفل نه تنها شرط حقوقمند و انسانی زندگی کردن که 

 قرار،شرط رشد بر میزان داد و وداد است. بدین
 

آسیبهای اجتماعی )اعتیاد و فحشاء  ورندهِ آپدید رفتن عاملها. با از میان 3.38
توانند درمان پذیر شوند و و اعتیاد به زندگی در جرم و جنایت و دروغ و...( می

 کم بخش بزرگی از آنها از میان برخیزند.دست
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اند. او . بتازگی، واپسین درسهای فیلسوف فرانسوی، فوکو، انتشار یافته3.39

پیش از آن نیز، او نسبت به  است.پرداخته« مداریسکس»از جمله به 
وقتی است  مداری فرآورده دینهشدار داده بود. اما سکس« دیکتاتوری سکس»

وقتی بیان قدرت است مرامها ورده آفرشود و در بیان قدرت از خود بیگانه می
ساالری ساالریها است که سرمایهورده آفرهستند )از جمله نئولیبرالیسم( و نیز 

مداری )در حال حاضر، زن نماد سکس است( گاه سکسیکی از آنها است. هر
توانند به سالمت میل ها، بخصوص در سطح جوانان میاز میان برخیزد، رابطه

کنند و دوست داشتن و دوست داشته شدن که حقی از حقوق انسان هستند، 
 ها بگردند. برقرارکننده و تنظیم کننده رابطه

 
یابد: بنابر اعی خویش را باز می. سرانجام، جوان نقش و کنش اجتم3.40

تعریف، جوان نیروی محرکه و نیروی محرکه سازی است که کارش باز و تحول 
است که بارشد خودانگیخته او سازگار گردد. پذیرکردن نظامی اجتماعی برای آن

جوان، برای ایفای این نقش، نیاز به الگوها در هر چهار بعد و نیز اندیشه راهنما 
شوند و به یمن جریان عه باز و تحول پذیر است که الگوها پرورده میدارد. در جام

دهند نقش و کنش های راهنمایی که به جوان امکان میها، اندیشهآزاد اندیشه
 گیرند.خویش را، در حد مطلوب، از عهده برآید، در اختیار او قرار می

 

 آورد:تغییرها که در بعد فرهنگی ببار می ❋
 

نتیجه اجرا شدن منشور اقتصاد تولید محور و تدابیر سیاسی و . مهمترین 3.41
آورند، خودانگیختگی یا اجتماعی و فرهنگی که یک مجموعه را پدید می

ها، میزان خالقیت و باروری دانیم که در جامعهاستقالل و آزادی انسان است. می
می های دارای نظاسنجند. در جامعهانسان را به اندازه خودانگیختگی می

اجتماعی بسته، خودانگیختگی نزدیک به صفر است. زیرا یک نوع زندگی، 
های نیمه باز، از صفر بیشتر اما از اندازه الزم شود. در جامعهمرتب تکرار می
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های امروز، استعداد تولید انسان در برای رشد مداوم کمتر است. درجامعه
ختگی او، جای به میل استعداد مصرف از خود بیگانه شده، بنابراین، خودانگی

ها نیازمند تغییرند جهت است. لذا، تمامی جامعهمهار نکردنی به مصرف سپرده
این تغییر به نظام اجتماعی باز و گذار از اقتصاد نئولیبرال به اقتصاد تولید محور 

است و وسیله سنجش این تغییر و آبادانی طبیعت  در خدمت انسان 
 یابند.ز میخودانگیختگی است که انسانها با

 
دانیم که مارکوز نسبت به تک بعدی شدن انسان )مصرف کننده( . می3.42

هشدار داده بود. هاوکینگ نیز )در کتاب جهان در پوست گردو( خاطر نشان 
کند که هرگاه جمعیت جهان با همین آهنگ رشد کند و میزان تولید و مصرف می

درکنار هم سرپا، بر زمینی بایستند  توانند، انسانها تنها می2600برق نیز، در سال 
است. و صاحب کتاب که از گرما، سرخ شده –اگر ایستادن ممکن باشد  –

دهد که نظام اقتصادی کنونی محکوم سرمایه در قرن بیست و یکم نیز هشدار می
است که انسانها همه بعدها یا استعدادها و فضلهای به مرگ است. پس چاره آن

ای از استعدادها ندگی حقوقمند خویش را بمثابه مجموعهخود را بازجویند و ز
ها و های باز و تحول پذیری از سربگیرند که اقتصاد فرآوردهو فضلها در جامعه

ای شود و به اندازهکند و تولیدش از مصرف کمتر نمیگر تولید نمیخدمات ویران
 . را آبادان بگرداندو طبیعت  کندشود که نیاز انسانها را در جریان رشد تأمین می
 

. نتیجه سوم اجرای منشور اقتصاد تولید محور، تولید شدن نیروهای 3.43
محرکه، دانش و فن و سرمایه و کارمایه و مواد اولیه و... در حد مطلوب و 

شوند( محل میهای مشتق بیتخریب نشدن این نیروهای محرکه )بازار فرآورده
ز است  و او است که نیروی محرکه است. در حقیقت، چون انسان فرهنگ سا

شود و رشدش در استقالل و آزادی هدف سازد، وقتی خود رهبری کننده میمی
آورد. گردد، توانایی فرهنگی الزم را برای تولید نیروهای محرکه بدست میمی

کنم که در جهان امروز، هم تولید نیروهای محرکه به حداقل است خاطر نشان می
 به حداکثر.و هم تخریب آنها 
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های راهنما . و انسان بدون اندیشه راهنما وجود ندارد و تا وقتی اندیشه3.44
پذیر )= یافتن سره از ناسره و اصالح و اگر میسر نبود، تغییر ناسره( انتقاد

بکار قشرهای مسلط مانند که های راهنما بیانهای قدرتی مینگردند، اندیشه
تر کردن. چیزان را بزرگگسستن و اکثریت بیها آیند در بند از بند جامعهمی

با  ،برندهای راهنما را در توجیه سلطه خویش بکار میچون اندیشه ،این قشرها
به دورش  ،کنند. یعنی بعد از استفادهکنند که با کاال میآنها همان کار را می

 کنند. ایناناندازند و بیان قدرت دیگری را وسیله توجیه بندگی قدرت میمی
اند. منشور اقتصاد تولید محور با بیان استقالل جهان را عرصه ویرانگریها کرده

این اندیشه است که داشتن و آزادی بمثابه اندیشه راهنما سازگار است و به 
قرار، گردند. بدینانسانهای فرهنگ ساز، فرهنگ استقالل و آزادی ساز می

بی شدن روشها از مهمترین های راهنما و تدبیرها و تجرانتقادپذیری اندیشه
آورد آوردها هستند. پیشنهاد منشور اقتصاد تولید محور حاصل این دستدست
 است.

 
. دستگاه آموزش و پرورش در ایران برای آن ایجاد شد که برای دولت 3.45

ها را از جامعه ببرد و به خدمت قشرهای «التحصیلفارغ»و  کارمند تربیت کند
 ،د و یگانه شدن قشرهای مسلط کشورهای مسلطبیگانه شده با جامعه خو

داری نئولیبرال نیز این دستگاه برای های دارای اقتصاد سرمایه. در جامعهوردآدر
کند. نتیجه ساالر تربیت میساالر و کارگر ماهر و دیواناین اقتصاد کادر و فن

ها شود. زیرا بکار این دستگاهمی« رفوزه»است که بخش بزرگی از جامعه این
آموزان و آید. در حقیقت، آموزش و پرورش تابع استعدادهای دانشنمی

دانشجویان نیست. اینان هستند که خود را باید با قالبی سازگار کنند که کادر 
کند. تغییر رابطه میان آموزنده و آموزش دهنده، ایجاد تربیت می« ساالریها»برای 

ک از آن محرومند. در فرصتی بسیار بزرگ برای انسانهایی است که این
شوند چند میلیارد جمعیت روی زمین، کادرهایی که تربیت می 7حاضر، از حال

میلیون نفرند؟ تغییر ساخت کار و فراوانی کارها در جامعه دارای نظام باز و 
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کند که در خدمت استعدادهای پذیر، دستگاه آموزش و پرورشی را طلب میتحول
 بس گوناگون انسانها باشد. 

 
( در و پول و علم و فن و... زورترکیبی از . بنابر کاربرد قدرت )= 3.46
اند: بخش استقالل و آزادی و بخش قدرت. ها، فرهنگها دو بخش جستهرابطه

در جامعه تحت استبداد و زیر سلطه، ساختن فرهنگ استقالل و آزادی میل به 
. این آن کندصفر و ساختن و وارد کردن ضد فرهنگ قدرت میل به صد می

انقالب جامعه را به  پویاییکند و هرگاه واپس رفتنی است که آینده را متعین می
شود. در خاورمیانه امروز، میدان عمل هردو زندگی بازنگرداند، عامل مرگ می

مرگ تحت تأثیر ضد  پویاییانقالب و  پویاییحیات به یمن  پویایی، پویایی
 فرهنگ قدرت است.

ستن استقالل فرهنگی و نیز فرهنگ استقالل و آزادی از قرار، باز جبدین    
ترین نتایج اقتصاد تولید محور و هم عامل ممکن گشتن اجرای منشور این مهم

 اقتصاد است. 
 

حاضر، از تهدیدهای بزرگ، یکی رشد علمی و فنی یک اقلیت . در حال3.47
های طکوچک و باالنرفتن سطح دانش و فن در جامعه و نیز چندگانگی محی

های دارای اقتصاد نئولیبرال چنین است هم در فرهنگی است. هم در جامعه
ایران. و این خطری بزرگ برای جامعه بشری و محیط زیست و تمامی زیندگان 

آوردهای مهم اجرای روی زمین است. متعادل کردن سطح فرهنگ از دست
 اقتصاد تولید محور است. 

 
های زیست یکسان نیستند و فعالیتهای این، بنابراین که محیط. باوجود3.48

داری نئولیبرال انسانها نیز گوناگونند، فرهنگهای گوناگون وجود دارند. سرمایه
کند، انسانها را نیز یک نواخت طور که کاالهای یک نواخت تولید میهمان

فرهنگ غرب جهان شمول کرد: گرداند. در عصر استعمار، چنین توجیه میمی
باید به این فرهنگ درآیند تا بتوانند رشد کنند. اینک است و بقیت بشر می
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پذیرد که فرهنگهای نایکسان وجود است و غرب از قرار میاسطوره رشد شکسته
یابیم که قصدش ایجاد هرم فرهنگی در دارند. اما هرگاه نیک تأمل کنیم، در می

ملیها خود در رأس آن قرار بگیرد. سلطه ماورایسطح جهان به ترتیبی است که 
رو، این درهمه بر اقتصاد جهان در حال و آینده، نیازمند این هرم است. ازاین

ها است که باید منشور اقتصاد تولید محور اجرا گردد تاکه فرهنگهای جامعه
استقالل و آزادی، از رهگذر جریان آزاد عناصر خویش، به یکدیگر غنایی بازهم 

 بیشتر ببخشند. 
 

توانند وجود داشته باشند. سازگار با . در سطح هرجامعه، فرهنگها می3.49
است که این فرهنگها باشند و رشد پذیرند و فرهنگهای اقتصاد تولید محور این

 استقالل و آزادی بگردند. 
 

گوید که این فرهنگ استقالل و آزادی است . عمران یا تخریب طبیعت می3.50
باال را دارد و یا ضد فرهنگ قدرت. اگر محیط زیست بکام مرگ که دست 

از  ،در حقیقتاست. رود، پس این ضد فرهنگ قدرت است که چیره گشتهمی
هایی که قدرت کنند کاسته و بر میزان رابطههایی که حقوق تنظیم میمیزان رابطه

 ،در این مداراست و اند. مدار رابطه قوا مدار بستهافزوده شده ،کندتنظیم می
بیش از همه، نجات محیط زیست  ،رواز اینشود. ویرانی بر ویرانی افزوده می

 است که نیاز به اجرای منشور اقتصاد تولید محور در سطح جهان دارد.
شود و گانه آغاز میبا شناسایی و عمل به حقوق پنج ،و اجرای این برنامه

مداومت به زندگی بمعنای  ،کننده اجرای موفقیت آمیز آنتضمین
گانه و ای از استعدادها و حقوق پنجوجدان به خود بمثابه مجموعه

 کردن استعدادها و عمل به حقوق است.فعال
 

گویند نتیجه و تغییر همه نتایج و تغییرها نیستند. اما به انسانها می 50این     
ها که این تغییر براستی فردا دیر است و هم امروز باید دست بکار شد. زمانی

روی دهند، سه وجدان، یکی وجدان تاریخی و دیگری وجدان علمی و سومی 
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گردند که وجدان هایی میشوند و شطوجدان اخالقی بطور مداوم غنی می
گردانند. هرگاه آن بخش از جامعه که این سه وجدان همگانی را غنی و فعال می

این سه وجدان را غنی سازد، کند مسئولیت خویش را بشناسند و را تصدی می
تغییر و نیز منشور اقتصاد تولید محور، وجدان همگانی نتیجه و  50این 

کنند و شوند که جمهور مردم در اجرای آن شرکت میگردند. برنامه عملی میمی
روز  ،استپذیرکردن نظامهای اجتماعی در جهان امروز باز و تحولن که آ هدف 

 ردد.گبه روز متحقق  می
 
 
 
 
 
 
 
 
 


