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  از ما گرفته اند هرآن حق که زندگی ست
  

رسيم که اين پسماندگی از گوناگون بودن به اين نتيجه می اگر ما اندکی به کمبود رشد فرهنگی ايرانيان انديشه کنيم
ی روشنفکران نيست بلکه از آشفتگی فکری و از خود بيگانه بودن ايرانيان است. زيرا از پيوستن بينیجهان
های ديگر د با انديشهتواننافکار آشفته و پراکنده کمتر میولی  يابدگون بينش همگان گسترش میگونا هایديدگاه

  آن.  های پيرامونی انديشه زاينده و روينده است نه شاخ و برگ و بافت. چون هميشه هستهشوند ختهميآ

  

شناسند ولی آنها کمتر به ازند میسرا می هاهايی که مفهوم آن پديدههای اجتماعی و بخشبيشتر روشنفکران پديده
های يک هواپيما، بدون همآهنگ ساختن ی بخششناختن و داشتن همه  کنند.يکديگر برخورد می ها باپيوند اين بخش

  و شناخت پيوند درست آنها، نشان دانش و توان هواپيما سازی نيست.  

  

  افيم.شکسخن را می یهسته ،های اجتماعیاز پديده ایبا آوردن نمونه

  

ی انسان است چه ساختاری را دانند که بهزيستن يا زيستنی که شايستهمی رانکبيشتر روشنفشايد زيستن: بهی پديده
ی ی گوناگون بودن انديشهشوند، با همه ی"بهزيستن" را ساختار میپديده هايی کهدارد. شناخت روشنفکران از بخش

کرانه است ولی ما به  ای است که آغاز و انجامش بیرشته زيستنی هر چند پديده آنها، چندان گوناگون نيست.
   گذار داريم.کنيم که در آن هنگامی برخورد می

  

های آن اجتماع را  يابد و ارزشبخشی از اين پديده ساختار خانواده است که انسان در دامان آن پرورش می
درآمد، به امکانات آموزشی، به امکانات پيشه و کار، ساختار خانواده به پيوندهای اجتماعی، به ميزان گيرد. فرامی

و از همه مهمتر به رشد   آب و هوا زمين و یبه گسترش بهداشت، به ميزان توليد کشاورزی و صنعتی، به همياری
  مرور کنيم:  ی آنهافرهنگی آن جامعه بستگی دارد. اندکی پيوند حقوق اجتماعی برزگران را با سامان خانواده

کشاورزی برای برزگری که آب و زمينی ندارند بی معنی است و حق داشتن خانواده برای او که امکان   داشتن حق
کشت ندارد سودبخش نيست. پس نخستين حق برزگر داشتن آب و زمين است؛ يعنی بهزيستن با داشتن امکانات 

  کشت برای برزگران پيوند دارد.

  

ری در آن اجتماع است که اين سامان به ساختار خانواده، به " سامان کشوردابهزيستی"ی بخش ديگری از پديده
، به ميزان گسترش ترس و دروغ در جامعه، به بينش همگانی، به تصور آن مردم از ی مردمميزان راستکاری

  ذهنی آن جامعه بستگی دارد.  هایآلودگیبينی يا آفرينش و از همه مهمتر به روشن

  

  يابد.کشور سامان می اينکه شود نهبا زور در اجتماع نابسامانی پايدار میکه  شناختتوان از همين پيوندها می

شريعت آنها نهفته است، آنها به احکام جهاد نياز دارند تا " حقيقت"  در احکام تنها "حقيقت" پندارندکسانی که می
  . خيزدبرمی پندارند،ا حقيقت میپندار خود را بر دگرانديشان تحميل کنند. پس خشم جهادگران از ايمان آنها، که آن ر

، ولی همين اندک نشان نياز به شمارش آنها نيست در اينجا که ،های ديگری هم داردبهزيستن" بخشی "البته پديده
شناسيم ولی کمتر به میشوند هايی که اين پديده را ساختار میبخش " بهزيستن" ویکه شايد بيشتر ما  پديده دهدمی

را از هم گسسته   هاگوييم آن بخشسخن می های اين پديدههنگامی که از بخشانديشيم. می هاين بخشا کارکرد پيوند
تصور  پيوند، گوييمکشاورزی سخن می یيعنی زمانی که ما از فرآورهپنداريم. جدا می زيستن"بهی "و از پيکر پديده

  کنيم.فراموش می "نزيستبهبا " را خانواده با خانواده و پيوندبرزگر را با اين فرآورده و پيوند برزگر را 

  

که اين حقوق  دانندحق را از آن روی گرفتنی می شوند.حقوق بشر در ساختار هستی انسان است که با او زاييده می 
ی او آميخته شده است.  ای ندارد که با هستیانسان نيازی به گرفتن پديده کنند.يعنی جدا می گيرندرا از انسان می 
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ای که بشماريم. پرندهکنيم و در منشوری پرواز را حق هر پرنده اينکه ما پرهای پرندگان را از پيکر آنها جدا  بسان
. حق پرواز در ندارد منشور حقوقینيازی به  ،اگر امکانات زيستن را از او نگيرند ،ميليونها سال زيسته است

    .را از او نگيرند اين حق ی پرنده است اگرهستی

  

که اين پديده را ساختار  یيهابه بخشو کمتر  رانيمديگری است که ما بيشتر از آن سخن می ایبشر هم پديدهحقوق 
که حقوق بشر را تنها حقوقدانان به  پنداريممیی ما بشر هستيم ولی بيشتر با وجود اينکه همه  پردازيم.می هستند

از هواداران، پاسدارن و کوشندگان حقوق بشر به وجود  اين است که سازمانهايی دانند.ويژه حقوقدانان فرنگی می
   . شوند"منشور جهانی حقوق بشر" نمايان می ی ازيهاهم در بخش ی آنهاه اند که بيشترين خواستآمده

  

با اين وجود بيشتر کسان کنند. در البالی اين منشور جاسازی میهای خود را برخی از آزاديخواهان هم آرمانالبته 
زيرا  اند.نکرده های منشور انديشهماده بودن و راست اند به درستو آنها که آن را خوانده  اندور را نخواندهاين منش

برآيند کار بزرگان و حقوقدانان جهان، در مورد  برند کهآنها، که خود به راستی بشر هستند، به نادرستی گمان می
  را شناسايی کنند. آن هاینيست که آنها بتوانند کاستی ایحقوق بشر، پديده

  

به بخشی از  توانيماگر ما به ساده ترين حقوق جانوران بنگريم، بدون آگاهی به " منشور جهانی حقوق بشر"، می
جانوران برای "زيست"  .چون بشرهم جانداری برتر است، ارزنده و به نيروی خرد آراسته شده ببريم.حقوق بشر پی

در  جانورانی هی دارند که با پرورش تن آنها همآهنگی داشته باشد. راز هستینياز به آب و هوا و خوراک و جايگا
  يم.ناماست که جانوران به آن شادمانی نياز دارند که ما آن را جفت گيری می نهفته شده نياز ديگری هم

  

های جايگاه بر کاستی انسان به پوشاک مناسبی نياز دارد تا بتواند هاانسان نيز همين نيازها را دارد و افزون بر اين
پيروز شود. امکاناتی که انسان بتواند نيازهای طبيعی خود را برآورده کند حق انسان است. کسانی که  پرورش خود 

آری حقوق بشر گرفتنی است، چرا که زورمندان  اند. را لگدمال کرده قوق بشر"حاند "اين امکانات را از انسان گرفته
   ند.اجهان آنها را از بشر گرفته

  

در حکومت اسالمی به دانش چندانی نياز نداريم. در احکام اسالمی نه تنها بشر حقی  ستيزیما برای شناسايی انسان
گرفته شده است. اگر ما حق استفاده از آب و هوای  انسان هم از او طبيعی بلکه حقوق به جز عبادت کردن ندارد

تنها از حقوقی برخوردار  داشتيمدر انتخاب همسر خود را می  پاک، امکانات فراهم کردن خوراک و پوشاک و آزادی
  بوديم که جانوران آزاد دارند.

  

ند؟ اهای آلوده نشدههای زهرآگين کارخانهآيا هوای شهرهای بزرگ ايران آلوده نيست؟ آيا آبهای زيرزمينی با پسداده
؟ آيا مردم ايران حق آزادی در انتخاب پوشاک نداآيا احکام اسالمی در برگزيدن خوراک حق آزادی را از مردم نگرفته

خود را دارند؟ آيا بشر ايرانی حق آزادی در گزينش جفت يا همسر خود را دارد؟ آنچه هست، هست و آنچه نيست  
  نداريم، ولی ما بشر هستيم، پس آنچه را که هست نبايد بپذيريم و آنچه را که نيست بايد بيآفرينيم.

  

ها آزاد هستند در حاليکه ست که ما گمان داشته باشيم که مردم در خوردن برخی از خوراکیاين از راستی به دور ا
بيشترين مردم دانيم که دانيم که تنها شمار اندکی از مردم امکانات توليد و بازار فروش آنها را در دست دارند. میمی

انيم که پيدا کردن کار و گرفتن مزد تنها با دمیبرای سير کردن شکم خود به کار يعنی به گرفتن مزد نياز دارند و نيز 
  سرفرود آوردن در برابر ستمکاران حکومت امکان پذير است.  

  

خوردن و آشاميدن حق طبيعی هر  ی انسان نيست.زيستن در آوارگی و شب را در زير کارتن بسر بردن شايسته
شد تا روشنفکران بتوانند اين حق را در انسان زنده است و نيازی نيست که اين حق در منشوری نوشته شده با

 برای فراهم کردن ، نياز به خوراک دارد، اوکندزندگی می ی امروزبگنجانند. انسانی که در جامعه های خودخواسته
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به سامانی دارد  نياز بيشتر از همه ای برای خواب، به بهداشت همگانی وخوراک نياز به آموزش، به کار، به کاشانه
  ازها را برای همگان فراهم کند.که اين ني

  

  از " منشور جهانی حقوق بشر" آمده است:  3ی در ماده

  . <<هر کس حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد>> 

  

برای بشر مفهومی دارد؟ البته تبهکاری، دزدی،  ی خوراک و پوشاکآيا زندگی بدون فراهم بودن امکانات تهيه
 شوند.انسان ستيزی، جهادگری از امکاناتی هستند که برخی از انسانها از راه آز يا نياز به سوی آنها کشيده می

در  پناهی سر اند، به آنان کهسازمان نيکوکاران جهان  به آوارگان جنگ، به کسانی که از بالی گرسنگی گريخته
ها را نجات انسان از برخی جان هادرست است اينگونه بخشندگی بخشد.خوراک و پوشاک میجويند انه میکشور بيگ

توانمندی را از انسان گرفت و سپس به او ياری رسانيد. آيا امکانات آزادی و سرافرازی  چرا بايد نخست ولیدهد می
  آيد؟کوکاری بشمار میني را از مردم گرفتن و در خفت و خواری آنها را نيازمند ساختن

  

  از حقوق بشر دم زد در حاليکه انبوه بسياری از مردمان جهان امکان سير کردن خود را ندارند.  توانچگونه می

  

  از حقوق بشر آمده است: ١٣ یدر ماده

  آزادانه محل زيستن خود را برگزيند.کند و  رفت و آمدهر کس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه ) ١>>(

  <<حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خود باز گردد. سهر ک )٢(   

  

؟ آيا نياز انسان به گذارندزير پا میی حقوق بشر را ی کشورهای جهان اين مادهدانند که همه آيا حقوقدانان جهان می
  نهفته شده است؟   ١٣آب و خوراک حقی نيست که در درون ماده 

  

خواهيم ديد که " منشور جهانی حقوق  ، بنگريمکه با هر کس زاييده شده است ،ا اندکی به حقوق طبيعی بشرم اگر
انسان نبايد حقوقدان باشد که بتواند نيازهای بشر را برای زيستن، شايد هم برای  های فراوانی دارد.بشر" کاستی

  بهزيستن، بشمارد. 

  

هايی نيستند پديده ،کنندداد میسان ستيزی، که در حکومت اسالمی بیفروشی و ان، تنکاریهتب گسترش درماندگی،
اند، بايد در ستمی که که در اجتماع ايران گسترده شدهرا،  هااز نيازها و امکانات مردم جدا باشند. پيوند اين زشتیکه 

بلکه در بينش بيشتر  حقوق بشر نه تنها در حکومت اسالمی .جستجو کرد شوداز احکام اسالمی بر مردم وارد می
  ايم.برای اينکه بينش ستمکاری در ايران مشروعيت دارد و ما با آن خو گرفته شودمردم ايران پايمال می

  

اگر ما به نياز يا حق طبيعی انسان نگاه کنيم، دستکم بايد بپذيريم که انسان حق دارد جفت يا همسر خود را آزادانه  
يا  پيمان ن جفت اينهمابه خواست  دتوانمی  و بديهی است که با هم آميزش کنندی آن جفت برگزيند و بنا برخواسته

  ( اين حقی است که بيشتر جانوران آزاد هم از آن برخوردار هستند) خواسته پس خوانده شود.اين 

حقوقدانان و جامعه شناسان زبردست جهان هم چيزی بيش از اين، که در باال گفته شد، در منشور حقوق بشر 
  . اندنجاندهنگ

  

  از اين منشور ١۶ ماده

در پيوند همسری نژاد ، مليت يا مذهب  یدر زمينه مرزیحق دارند بدون هيچ  همسرپذيرهر زن و مرد  )١>>(
 برابردارای حقوق  همسری يا گسستن از يکديگر هنگام ن گذارند. آنها در پيوند و بنيا را ایدرآيند و خانواده
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  باشند.می

  .ه خواست آنها بسته شودبدر آزادی و تنها بايد  هاپيمان آن  )٢(

 ارانذگقانونو  هموندان یپشتيبانیاز  که است و حق دارد هعجام ساختار نخستين بخش ی وزمينه خانواده )٣(
  <<شود. برخوردار

  

ی یدر برخی از کشورهای اروپايی، نسبت به رشد فرهنگ از منشور حقوق بشر ١۶ی ی مادهاجرای درون مايه
البته کليساهای مسيحی پيوسته در تالش هستند که اين حق طبيعی مردم را پس  شود.پياده می ،شهروندان آن کشور

  .بگيرند

  

مرد آزادانه نيست؛ چون برخورد زن با مرد بر اساس احکام اسالمی است و اين احکام  در ايران هيچگاه پيوند زن با
ای از ديدگاه اسالمی زن برای تصرف مرد پيدايش يافته است. يعنی زن پديده. اندپا گرفتهای بر اساس ديدگاه قبيله

شود. در عقد اسالمی زن را با "مبلغی ارزيابی می آن است برای مصرف که نسبت به کيفيت جنس و زمان تصرف
  ر وارد شود.از هر راهی که مرد مايل باشد به اين کشتزا تاد کننمعلوم" برای "مدتی معلوم" به مردی واگذار می

  
  :)٢٢٣ی (آيهی البقره>> سوره

  زنان شما کشتزار شما هستند، پس وارد شويد بر آنها هرآنگاه که بخواهيد و با هر روشی که بخواهيد.<<

  

. او حقی بر هللا ندارد ولی حکمت هللا ی هللا استدر احکام اسالمی انسان نرينه، که مرد نام دارد، خود گناهکار و بنده
  . است ده که او را به سروری بر زنان گماشتهچنين بو

  :)٣۴ی نساء(آيهی ال>> سوره

ه کنند، هللا به مردان بزرگی و نيرومندی دادند، آنها از دارايی خود خرج میامردان به سروری بر زنان گماشته شده
او باشد. چنانچه نافرمانی کند  زن بايد فرمانبردار و راز دار دهد.اين است که هللا برخی را بر برخی برتری می ،است

تا فرمانبرار شود، پس از آن چاره جويی  آنگاه او را بزنيداو را بترسانيد و سپس او را از خوابگاه دور کنيد و پس
  نکنيد که هللا باالتر و بزرگ است.<<

  

سپس از خود دور  کنند ومصرف می و خرندبه نام مهريه، می ،بيشترين مسلمانان هم به کردار زن را به بهايی
زنان را برای زمانی کوتاه با مبلغی ناچيز به مصرف برسانند. اين زنان تا زمانی  تواننددر ايران مردان میسازند. می

ی بسان ميوه آنها را شوند و سپسکه تاريخ مصرف آنها نگذشته باشد در نهايت انسان ستيزی به مردان واگذار می 
  .کنندرا آلوده کرده است جدا می از اجتماعی که آنهاای پوسيده

  

سموم اين احکام انسان ستيز به آنگونه بينش همگان را در ايران آلوده کرده است که نه تنها مسلمانان، نه تنها 
  پذيرند.را می هادهند يا در ناچاری اين ستمکاریها تن درمیمردان بلکه بيشتر زنان هم به اين خواری و خفت

دانايی  اند از سرشت و به ارجمندی رسيده ديگر اجتماع ها و پيوندهایاين بينش پست، در بخش (اينکه زنانی، ورای
بانوان پيشگام ايران با سرفرازی و پيروزمندی بندهای اين  اند.خود زنان است که با رنج بسيار به دست آورده

  ) اند.ن دادههای اجتماع نشابخش را پاره کرده و توانايی خود را در بيشتر هاستمکاری

  

که گويا اين کودکان از سرشت خود  گويندسخن می ای به گونه ایبرخی کسان بدون شرم از کودکان نگون بخت صيغه
با وجود اين که در احکام اسالمی برپاداشتن بازار خريد و فروش  اند.برای حکومت اسالمی دشواری به وجود آورده
گنجانده شده است ولی فرزندی که از اين سنت رسول هللا به وجود  دختران جوان و مصرف کردن آنها به روشنی

  آيد در قاموس اسالم جايی ندارد.می
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، کودکانی را که از زنان مصرف  کنيمما در ايران بر اساس احکام اسالمی، زنان را برای تصرف به مردان واگذار می 
کنيم. ست خود با مردی آميزش داشته باشند مجازات میسازيم، زنانی که به خواند از جامعه دور میاشده زاييده شده

  کنيم که ما خواستار اجرای مواد "منشور جهانی حقوق بشر" هستيم. های فرهنگی گمان میبا اين آلودگی

   

شايد کودکان کارتن خواب در آوارگی و نگونبختی حقی ندارند شايد هم بشر نيستند که حقی داشته باشند و گرنه در 
   شد.هانی حقوق بشر" به حق آنها هم اشاره می"منشور ج

  

در اجتماعی که شرم و ننگ نيست و انسان صاحب دارد و کشتن انسان را با پرداخت ديه به صاحب او مشروع 
   بخشی از پيکر خود را به فروش بگذارند. تنگ دستی در جوانان آن اجتماعچرا نبايد  سازند،می

  

توان از حقوق نمی سنجندو بهای آن را با مدت مصرف می است مردان تصرف ای برایدر اجتماعی که زن پديده
بشر، مفهوم ی . زيرا در چنين اجتماعی مفهوم پديدهاجتماعی زن و مرد حقوقبشر سخن گفت تا چه رسد به برابری 

نا مشروع  ای زنان رحق، مفهوم برابری و مفهوم آزاد بودن انسان روشن نيست. در اين اجتماع آميزش آزادانه 
فروشی را برای "مبلغ معلوم" و "مدت معلوم" کنند ولی تنسنگسار می نامند و زنانی را به جرم آن آميزشمی

  . خوانندشرعی می

  

با آزاد بودن انسان يعنی با حقوق  در مورد نيازهای طبيعی انسان هايی بسان مشروع يا نامشروعآيا کار برد کلمه
  ؟بشر در تضاد نيست

  

  و آناهيدمرد  

  MarduAnahid@yahoo.de  دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان:
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