
 ابوالحسن بنی صدر

 زادي ؟آو م عل عدالت،
     

        
زادي ، آبا ) برابري ( = ، نسبت عدالت )تعریف به قدرت ( = زادي در لیبرالیسم دارد آور می شود که در غرب، بنا بر تعریفی که آ یاد

. زادي فعالیت بیشتر ناممکن می شودآار و زادي ابتکآهرگاه بنا بر برابري باشد، :  گرایشی از لیبرالها می گوید. نسبت دو ضد می شود 
نها که آو یا حاصل کار  . زیرا  با استعدادها و پرتوان ها ناگزیرند کار خود را محدود به حد کم استعداد ترین و کم کارترین ها  کنند 

خواه با استعدادها تنبلی پیشه کنند و چه . نها گرفته و به تنبلها داده شود آپرکارترند و استعدادهاي خود را بیشتر بکار می اندازند،  از 
 گرایشی از لیبرالیسم ، عدالت به معناي برابري را رها کرده  از این رو،.   جامعه از رشد باز می ماند نها گرفته شود، آمازاد کارشان از 

  . است 
اگر توانمندان بر این تصورند . روا رفته است نه عدالت که ظلم  عمل به عدالت سبب می شود تا جامعه از رشد باز بماند،  اما اگر    

که در نابرابري، عدالت در حق آنان روا داشته اند، چگونه ظلم در حق کسانی را که به دلیل فقر و جهل، قادر به فعال کردن توانایی 
واهد شد؟ توانمندان نیز از روز افزون نخ» نابرابران«ها و استعدادهاي خود نیستند، عدالت می خوانند؟ آیا بدین شیوه فقر و جهل 

بکار . زیرا انسانهائی که رشد نمی کنند، نیروهاي محرکه خویش را ناگزیر می باید تخریب کنند . نتایج این ظلم مصون نخواهند ماند
گاه نشود که حیاتش را تهدید می آهرگاه وجدان جمعی بر خطري . بردن نیروهاي محرکه در تخریب، بر جهل و فقر می افزاید 

    .به حیات جامعه پایان می دهد  کند، ویرانگري روز افزون
  : آیا در عمل ناگزیریم عدالت را بر نابرابري تعریف کنیم، چنانچه از افالطون و ارسطو بدین سو چنین کردند؟  نه، می باید      

  زادي را به ضد خود ، یعنی به قدرت، تعریف نکرد وآ)  الف
   خواندهر برابري را هم عدالت ن)  ب

به سخن دیگر، دارنده علم و . نمی رویم » علمی و فنی«پارتاید آ و این ایام رژیم مافیاها ورد زبان خود کرده است که، ما زیر بار      
نها که آ نه تنها بازداشتن ستم است ، بلکه برخوردار نکردن  .فن ، حق ندارد کسی را که علم و فن ندارد، از دستیابی بدان باز دارد 

  اما، . یا برخوردار نکردن و بازداشتن، ستم مضاعف است ؟ علی االصل ، هر دو کار ستم است  آ .علم و فن ندارند، ستم مضاعف است 
  :زاد برابر نیستند آزاد و نا آعالم و جاهل ، با تقوي و بی تقوي، عادل و ظالم ،  
چرا که .  نابرابري با دانش و بی دانش ، واقعیتی انکار نکردنی است یا عالم و جاهل را برابر می کنید ؟آمده است که آن آ در قر– 1 

  . ن را با علم، در ترازوي عدالت سنجید آجهل از خود وجودي ندارد تا بتوان . جهل، نبود علم است 
   نه، زیرا یا این نابرابري ها ، هر گونه نابرابري دیگر میان عالم و جاهل را ناگزیر می کند ؟آ اما     
داشتن علم، عالم . ن، کم و بیش نمی شوند آحقوق ذاتی انسان بر هر چیز، از جمله بر علم تقدم دارند و به داشتن علم و نداشتن ) لف ا

  .را مجاز به سلب حقوق ذاتی جاهل نمی سازد
برانگیختن نادان بر وظیفه دانا .  نها در رشد استآدانائی در گرو معرفت بر حقوق و استعدادهاي ذاتی خویش و بکار بردن ) ب
  بنا بر این ،. نها است آگاهی به حقوق و استعدادهاي خویش و فعال کردن آ

  توضیح این که، .  ماندن و نگاه داشتن بر نادانی، ستم به دانشمند و بی دانش هر دو است – ج 
. ورد آبه نادان، میان خود و او برابري پدید می    از راه انتقال دانائی دانا،.  رابطه علم و جهل ، رابطه روشنائی و تاریکی است – 1/1

  :بدین برابري، در دید نخست از چهار ستم بزرگ جلوگیري می شود 
  .مدن رابطه سلطه میان دانا و نادان آ تبدیل شدن علم به ابزار قدرت و پدید – 2/1
   ماندن نادان در نادانی و  باقی– 3/1
  و.  و کند شدن جریان رشد  دیشه و دانشزاد انآ محروم شدن دانا از جریان  - 4/1
هنگ تخریب نسبت به رشد پیشی گرفت، فن و آحاصل آنکه، وقتی .  بکار افتادن دانش و فن در تخریب نیروهاي محرکه جامعه– 5/1

  . دانش ابزار تهدید انسان و محیط زیست می شود
  . و نادانان به برابري ها می شودیانز نابرابري ها میان داناازاد دانش ها و فنون، موجب یک رشته گذار آبدین قرار، جریان      
عدالت همین گذار مداوم از نابرابري در دانش و فن به برابري . ذار از نابرابري در دارایی ها به برابري، از جمله این برابري هاستگ

   . است
یا این حکم آ. الیت عالم بر جاهل را عدالت نمی شناسد عقل سلیم و:  و گفته اند   را ظلم خوانده اند  حکومت جاهل بر عالم – 2

چنین والیتی، والیت قدرت است .  والیت عالم نیست وراست است ؟ نه، چرا ؟ زیرا ، حکومت و والیت به معناي اختیار بکار بردن زور،
 و علم و فن سازگار با  ص خوددر حقیقت، هر یک از انواع قدرت، آمران و مأموران خا. لت فعل قدرت می شودآو خود عالم نیز 

 فرض کنیم قدرت کم و کیفی را  .یند آدر حقیقت، در رابطه قوا، انسان و دانش و فن به استخدام قدرت در می . خود را می طلبد 
 به دانش این قدرت در اندازه معینی. لت و مردمی را تابع اوامر و نواهی خود کرده است آ جمعی را  داشته باشد که در ایران امروز،

ن مقام فرصت بکار بردن دانش را به او نمی آنجا که آلذا اگر ، دانشمندترین کسان در مقامی گمارده شوند، از . نیاز دارد  و فن 
 و یا چشم پوشیدن از  ن، دانش او کار برد داردآیا ترك مقام و رفتن به جائی که در :  او می باید یکی از دو کار را انجام دهد  دهد،
  . خویش و ایفاي نقش یک بی دانش دانش

یا اقتضاي عدالت، والیت آ یا نباید دانشمندان حاکم شوند تا به قدرت کم و کیفی سازگار با دانش بدهند ؟ آ پرسیدنی است که،    
 چون هرگاه منطق صوري را روش کنیم، به این پرسش پاسخ مثبت خواهیم داد و نیست ؟ مطلقه فقیه و فن ساالر و دیوان ساالر

 عبور کنیم، پاسخ ما به پرسش ا هرگاه از صورت به محتو اما.  برابري برابرها و نابرابري نا برابرهاست ،عدالت: ارسطو خواهیم گفت 
  چرا که، . منفی خواهد شد 

  . است ) زور ( =  انتقال دانائی از دانا به نادان، نیازمند حضور نداشتن قدرت  -  1/2
رساندن ایران ( تقال علم نباشد و گمان رود، قدرتی که درخدمت دانش و فن قرار می گیرد، براي رشد جامعه  هرگاه بنا بر ان - 2/2

کردن جامعه بکار » مدرن«و یا براي اسالمی کردن جامعه و یا براي استقرار سوسیالیسم و یا براي ) تمدن بزرگ ولو به زور  به دروازه 
اگر انتقال دانش و فن نیاز به عدم .  ناشی از غفلتها، از جمله این غفلت استيخطا.  ست این گمان سخت در خطا و غفلت ا .می رود
 به سخن دیگر،  .حضور قدرت ، دانش و فن جز بعنوان ابزار قدرت، نمی توانند کاربرد داشته باشند  قدرت دارد، در صورت حضور

مالتاریا در ایران و رژیمی که لنین و استالین در روسیه ایجاد شکست تجربه پهلوي ها و . تنها ابعاد ویرانگري را بزرگ می کنند 
علت نخست این :  به سه علت دیگر، ضد رشد می شوند  دلیلی جز این نداشت که بمحض ابزار قدرت شدن دانش و فن،... کردند و

علت دوم این که، دولت . عا استکه انتقال دانش و فن و دین و مرام ، نیاز به عدم حضور قدرت دارد و بکار بردن قدرت ناقض اد
اما قدرت وقتی نسبت به جامعه خارجی می شود که در روابط .  تواند قدرت بکار برد که نسبت به جامعه خارجی شده باشد  وقتی می



ان صدور چنین دولتی دانش و فن را در افزودن میز.  زیر سلطه ، به مثابه بخشی از سلطه گر در جامعه زیر سلطه عمل کند –سلطه گر 
از این رو است که دانش و فن ، در جامعه هایی نظیر جامعه ما، جز بکار صدور . نیروهاي محرکه به خارج از کشور، بکار خواهد برد 

 به قدرت و کاربرد  بهمان اندازه که:  علت سوم  و اما. ثروت نفت و گاز و استعداد و سرمایه و ورود کاالها و ضد ارزشها نیامده اند 
قدرت . نست، کاسته می شود آدم داده می شود، از کاربرد دانش و فن و دین و مرامی که گمان می رود قدرت در خدمت ن تقآ

  . از دانش و فن و دین و مرام خالی و از زور پر است  توتالیتر ،
 ها ، رابطه هاي قوا نباشند و  تمام نقش خویش را بازي کنند، می باید رابطه،نکه دانش و فن در رشد جامعهآبدین قرار، براي      

چنین مدیریتی تحقق یافتنی نیست مگر، با انتقال دانش و فن از . جمهور مردم بتوانند در مدیریت جامعه خویش شرکت کنند 
بنابراین، دانشمندان . در این مدیریت، مسابقه در دانشجوئی و فن جوئی و در رشد، ارزش می شود. دارندگان دانش به فاقدان دانش

   .عدالت همین است. از راه انتقال دانش و فن به بی دانش ها، نقش امام را در جامعه خویش بازي می کنند 
  همچون دادن تیغ به دست زنگی مست نیست ؟» افتادن علم به دست نااهل « یاآ عدالت است،  زاد دانش و فنآ اما اگر انتقال  - 3

قاي بوش، آتمامی دنیا خطر دارد ؟ پیش از  ن رژیم ایران به سالح اتمی برايکه مجهز شد هم اکنون، ادعاي امریکا این نیست
  . لو با توسل به جنگ، تجویز کرده بود و به سالح اتمی را جلوگیري از مجهز شدن رژیمهاي خطرناك» کارل پوپر«فیلسوفی چون 

 را فراموش   امر به معروف می کند و نفس خویش ،به سالح اتمی است... غرب که امروز نگران مسلح شدن ایران و کره شمالی و      
در حقیقت، سرمایه داري از راه استخدام دانش و فن، ابعاد تخریب نیروهاي محرکه ، ابعاد تخریب محیط زیست و ابعاد . می کند

انها نتوانند خویشتن را از  انس و هرگاه. تخریب استعدادهاي چند میلیارد انسان را به اندازه اي رسانده که تاریخ به خود ندیده است
اندازه بردگی جامعه جهانی امروز   محیط زیست و حیات و تاریخی نمی ماند تا در باره استبداد فراگیر سرمایه داري رها کنند،

  . داوري کند 
 رابطه جدیدي  بدین قرار، هرگاه جامعه جهانی بخواهد به تخریب محیط زیست و نیروهاي محرکه پایان بخشد، نیازمند پذیرفتن   

  :زادي و عدالت و تقوي است آمیان علم و 
   

  :  زاديآعلم و عدالت و * 
شوند، به سخن ) الاکراه ( = روابط بین المللی هرگاه ترجمان عدالت  .معنا می یابد  زادي، در الاکراهآ عدالت به منزله میزان  - 1/3

نیاز به تسلیحات  گردد، ی حقوق ملی تنظیم کننده روابط ملتهاي مستقل زندگی نکنند، یعن دیگر، هرگاه ملتهاي جهان در نظام سلطه
ها خارج می شوند و سیاست جهانی به معناي مدیریت مردم ساالر  نیروهاي محرکه از دست ماوراء ملی. تهاجمی از میان می رود 

. پیدا کنند » مستقیم« می یابند که کاربرد ن راآجامعه ها از حق صلح برخوردار می شوند و علم و فن امکان . جهان ، میسر می شود 
  .بدین کاربرد، رشد همآهنگ جامعه جهانی میسر می شود 

و چرا این کار برد، ابعاد ویرانگري و در نتیجه .  دیدیم چرا با حضور قدرت، علم و فن تنها از راه قدرت کاربرد پیدا می کنند– 2/3
زادي هم آپیدا کردند ، عدالت برقرار و » مستقیم« کاربرد  ن علم و فن و دین و مرامی هر زما  بدین قرار، .ستم را بزرگ تر می کند 

پیدا می » مستقیم«اما علم و فن چه وقت کاربرد  . می شوند زادي ابتکار و خلق و ابداع ، برقرارآبه معناي الاکره و هم به معناي 
براي مثال، . که انسان می شود...) سرمایه ساالري ، دین ساالري و( نه قدرت ،کنند؟ وقتی که در تخریب بکار نمی روند و هدف رشد

ئی کار خویش ، در عمران طبیعت ، در برخورداري از حقوق خود و آوقتی انسان علم و فن را در درمان بیماري ، در افزودن بر کار
دمی روش تجربه را بکار آو نیز هربار که . نباشد » ستقیمم«بکار انداختن مطلوب استعدادهایش بکار می برد، کاربرد علم نمی تواند ، 

» غیر مستقیم «متقابال هربار که دانشمند روش سلطه را در پیش می گیرد، علم و فن. پیدا می کنند» مستقیم«می برد، علم و فن کاربرد 
ی انسانها و بیشتر شدن نقش زور در زندگ (=  و فنی به جاي رشد، مزید ظلم و ستمچنین علم. ت کاربرد پیدا می کنندو تنها از راه قدر

  . می شوند ) هنگ رشد آکاسته شدن از میزان 
دست آوردهاي  .زادي، به مثابه این همانی جستن عقلهابا هستی ، بگاه ابتکار و ابداع و خلق می شود آ عدالت به منزله میزان – 3/3

  :کار مهم انجام می دهد  عقل از راه جریان آزاد، سه 
بدین دو کار، بر میزان . دوم، عقلها را از راه ابتکارها و خلق ها در رابطه با یکدیگر قرار می دهد. از نابرابري به برابري ، گذاریک  

  . کارآئی عقلها در دانشجوئی و ابتکار و خلق می افزاید 
رابطه ها، رابطه .  عدالت برقرار است  می شوند،ن زمان که عقلها از راه ابداع و ابتکار و خلق با یکدیگر در رابطه آ بدین قرار،     

از این  .زادي به مثابه الاکراه نیز برقرار است آدر این حال، . ید و نه نقش پیدا می کند آهاي قوا نیستند، چرا که قدرت نه پدید می 
دورتر به این مطلب  . ابطه قرار دهد موزش و پرورشی عادالنه است که بتواند اندیشه را خالق و از راه خلق با یکدیگر در رآن آ جا،

  .باز می پردازم 
زادي در آید و براي آنکه انتقال دانش و فن ، خطر افتادن آکردن علم و بسط » مستقیم«نکه عدالت به منزله میزان، بکارآ اما براي  - 4

   : میان می آید بها بی اراده قدرت هستند، ضرورت تقولتآقرار ندهد که  علم و فن را به دست زورمدارانی
   

   :ازادي و تقوآعلم، عدالت، * 
 نیز با متقی برابر ی با بی تقوا برابر نیست و اتقابا تقو. نیز با عادل برابر نیست اعدل . بدیهی است که عادل با ظالم برابر نیست   -  1/4

با  پاسخ ارسطو به این پرسش،  مردمش گرداند ؟ تر است، می باید صاحب اختیار ااین دلیل که کسی عادلتر و با تقویا به آاما . نیست
نها هم که در پیروي از ارسطو، نظریه والیت آپاسخ .  در زمره نخبگان و اعلم نخبگان باشد، آري است ااین شرط که فرد عادل و با تقو

روان او را از توجه به تناقض بدیهی است که منطق صوري، ارسطو و پی. ري است آرا وضع کرده اند، نیز ) ن آمطلقه و مشروطه (فقیه 
در .  است ا، ناقض عدالت و تقو»قدرت بر«ناي توضیح این که والیت به مع. موجود درپاسخ هاي خود، بازمی داشت و بازمی دارد

حقیقت، عدالت اینست که هرکس خویشتن را از راه بکار بردن حقوق ذاتی و رعایت حقوق دیگران و فعال کردن همآهنگ 
ن از روابط آزاد کردن اعضاي آ ،امعه سازگار با میزان عدالت و تقوپس رهبري جا. رشد ، رهبري کند » راست راه«در استعدادهایش 

 تمرکز قدرت در یک تن ، به معناي تشدید تضادها در  نکهآحال  .قوا، از راه تأمین مشارکت جمهور مردم در مدیریت جامعه است
قدرت مطلق بر جان (= فرد اعلمی که داراي والیت مطلقه .  جاي فرهنگ دوستی استجامعه و جانشین کردن ضد فرهنگ دشمنی به

حاصل . می شود، موقعیت خود را در تضاد منافع جامعه و گاه در تضاد با حاکمیت اقلیت صاحب امتیاز می یابد) و مال و ناموس مردم
ت فعل قدرت و ستمگرترین و بی لآراه سلطه اعمال می کند، خود آنکه، وقتی فرد اعلم و اتقی، علم خود را نه از راه انتقال، بلکه از 

  .  ترین ها می گردداتقو
، از یک سو به عمل کردن درون حق و دفاع از حق و از سوي دیگر، فساد دانستن ادو میزان، یکی عدالت و دیگري تقوبدین قرار     

 انقالب در نظام اجتماعی به ترتیبی که رابطه  به سخن دیگر،. د تکلیف و مصلحتی که در بیرون حق جستجو می شود، معنا پیدا می کن
و این .  نامیده می شود اباشد، عدالت و تقو» حقوق ملی«بر با جامعه هاي دیگر مبتنی  هاي فرد با فرد و رابطه حقوق انسان و جامعه

      .  یا یک گروه ن در یک شخصآو نه تمرکز  جریان، جریان انحالل قدرت است



 سبب شده است که در   میسر نمی شود، دمیان و بدون اندیشه راهنماآ این واقعیت که مدیریت بدون علم و فعالیت حیاتی  - 2/4
اگر امروز نسبت به رابطه دین و . ن اتفاق نظر دارند آو علم با دولت، حقیقتی تصور شود که جهانیان بر  طول تاریخ رابطه دین ، مرام

روش مدیریت ) زور(= وجود ندارد، اما در این که دولت بدون علم و فن ، دولتی می شود که جز قدرت مرام با دولت اتفاق نظر 
  . دیگري ندارد ، محل اختالف نیست

نتیجه این شد که نظریه هاي .  از این رو، قرن بیستم، قرنی شد که دولتی ها دیگر نه از دین، که از علم و فن مشروعیت می ستاندند    
 به جامعه جهانی  سر انجام چنان شد که دولتهاي ایدئولوژیک در پوشش علم، جنگهائی را. یدئولوژیها ، لباس علم پوشیدندسیاسی یا ا

  . نها ندیده بودندآتحمیل کردند که انسانیت و محیط زیست، ویرانگري به وسعت 
هائی هم مدیریت و هم دین و مرام را فاسد می  تجربه دولتهاي ایدئولوژیک و نیز دولتهاي دینی ، روشن گرداند که چنین دولت   

  اما چرا تجربه ها به این نتیجه رسیدند ؟ زیرا، . کنند 
ن را وسیله تجویز بکار بردن آ بنا بر این، بر ظن و گمان لباس علم پوشاندن و  .نظریه ها، علم الیقین نیستند .  ظن و گمان، علم نیست -

  و.  با علم می شود  نه علم که ضدیت کردن،) زور(= قدرت 
به سخن دیگر، هیچ علمی نمی تواند بکار . نکه در قلمرو علم ، هنوز به علم الیقین نرسیده ایم، علم خالی از ظن وجود ندارد آ با -

  . بردن قدرت را تجویز کند 
. یقت وسیله فریب شده است  در حق ویز بکار بردن قدرت شود،آ به ترتیبی که دیدیم ، هرگاه دست   بر فرض که علم قطعی باشد،-

  . باید بطور مستقیم و بدون حضور قدرت بکار رود   و نه قدرت بکار رود، نکه علمآبه ترتیبی که دیدیم ، براي 
هم اکنون .  والیت جمهور مردم استقرار یابد  باید قرار، هرگاه بنا بر این شود که اوال، مدیریت بکار بردن علم و فن باشد،  بدین    

قابلیت اصالح (= تجربه  ثانیا ، .مدکردن مدیریت، مردم ساالري براصل مشارکت دارد تجربه می شود آارفرمائیها، براي کاردر ک
  بدین قرار، . و نه امر و نهی ، روش بگردد  )ها، به ترتیبی که تجربه به پیش می رودروشکردن 

بکار بردن قدرت و نا ممکن کردن (=  ا تجویز کرد و امر و نهی هرگاه دینی یا مرامی تمرکز قدرت در یک شخص و یا یک گروه ر -
  .را روش گرداند، ظالمانه است  )اصالح روش در جریان تجربه

در نتیجه، چنین مدیریتی جاهالنه و .  از علم خالی و از ظن و گمان پر می شود مجوز امر و نهی شود،  هر نظریه علمی و یا علمی که -
  :ظالمانه می شود

  قتضاي عدالت اینست که  ا    
  .تجربه روش بگردد به ترتیبی که اندیشه راهنما نیز نقد و از ظن و گمان خالی بشود ) الف
انسان از قید زوج دین و قدرت،   ، ابدین نقد پذیري و به تقو. ا است رعایت میزان عدالت ، به نقدپذیر شناختن اندیشه راهنم)  ب

 همین کوشش مداوم براي رهائی از بند ظن و گمان و اوامر و نواهی قدرت اتقو. ا می شود ت ، علم و قدرت رهایدئولوژي و قدر
     .است

 ، به معناي رهایی از بندگی قدرت و شرکت در تولید و گسترش ضد فرهنگ دشمنی، بدون ممارست در خلق ا منهاي تقو - 3/4
مل به مسئولیت، و بدون شرکت در مدیریت جامعه ملی و  کردن مسئولیت شناسی و عمن، و بدون همگاآ دوستی و گسترش فرهنگ

نهادن . نه تنها علم و فن، بلکه دین به سالح هایی مرگ آور تبدیل می شوند) که بزرگ ترین مسئولیت هر انسان است(جامعه جهانی 
چون . د می گرداندلت فعل خوآسالحی که قدرتمدارها را نیز . این سالح ها بدست هر دولت، افتادن تیغ بدست قدرت است 

  . ید، خود عامل انتشار سالحهاي کشتار جمعی می شود آقدرت از تضادها پدید می 
 است ، اما اگر برغم ممنوعیتها و اهاي استبدادي ، خالف عدالت و تقو بدین قرار، گرچه افتادن سالح کشتار جمعی در دست دولت    

افتادن سالحهاي کشتار جمعی بدست رژیم هاي «د در غیر عادالنه خواندن تهدیدها، این سالحها انتشار می یابند، پس نمی بای
 یا اخالق سیاسی اقتضا می کند که حقیقت ارعایت حداقل تقو. هانی را فریفت منطق صوري را روش کرد و بدان وجدان ج» مافیایی

از  سانیت از خطر مرگ و محیط زیستتمام حقیقت اینست که، براي رها کردن ان. و تمام حقیقت را گفت و مالك عمل گرداند 
  :خطر انهدام باید 

نکه دیر آجامعه بین المللی پیش از . ورد آ زیر سلطه درو ه گرسلطلطه است، به نظامی رها از روابط  نظام س نظام جهانی را که)  الف
  . ویندن شرکت جآورد که ملتهاي جهان در آشود، می باید ماوراء ملی ها را تحت مدیریت سیاسی اي در

  . بسپارند » حقوق ملی« جاي خود را به مفهوم روشن ،»منافع ملی« مفهوم مبهم ،در روابط بین المللی) ب
  :حقوق جامعه جهانی شامل ) ج

زاد اندیشه و اطالعات در مقیاس جهان، حق جهانیان بر محیط زیست سالم ، آرشد ، حق جهانیان بر جریان   حق جهانیان بر صلح و
ر منابع موجود در طبیعت ، همه مکانی و همه زمانی شدن حقوق انسان ، حق جهانیان بر بکار افتادن نیروهاي محرکه یندگان بآحق 

ورده سرمایه ساالري است و حقوق دیگر، به آدر رشد ، حق رهائی از ندرت که نه پدیده اي طبیعی که پدیده اي اجتماعی و فر
  . نی عمل به این حقوق بگردددرستی تعریف و مدیریت مردم ساالر جامعه جها

 از اعتبار افتادن بیان هاي قدرت و  زادي به رهائی سلطه گر از سلطه گري و زیر سلطه از سلطه پذیري و در نتیجه،آعدالت و  )د
ن در آزادي در غرب، کمتر از سانسور آواقعیت این است که سانسور بیان .  کندزادي، تحقق پیدا آنما شدن بیان اندیشه راه

مجال تبلیغ دارد، صدها برابر خطرناك تر از احتمال  به نام اسالم ئین خشونتی کهآدر اروپا و امریکا، . شورهاي استبداد زده نیست ک
چرا که خطر مجهز شدن این رژیم به سالح اتمی و خطر مجهز شدن سازمانهاي تروریستی . مجهز شدن رژیم ایران به سالح اتمی است

هم ضد اسالمی که به آشکارا مروج این خشونت .  ئین هاي خشونت استآ وسیع ترین تبلیغ انواع  ناشی ازبه اسلحه کشتار جمعی، 
 که به ظاهر مخالف خشونت است، اما خود فراورده و زاینده انواع خشونت هاست، اي بسا در غرب بیشتر از "اسالمی"  آناست و هم

مثابه قدرت جهانی در حال انحطاط است و امریکا و اروپا براي حفظ موقعیت سلطه چرا ؟ زیرا امریکا به . دنیاي اسالم تبلیغ می شود 
. ئین خشونت تبلیغ کنند آپس باید تبلیغاتچی ها و جیره خوارانشان ،اسالم را . گري ، نیاز به دشمنان و دوستانی از جنس خود دارند
در پیش گرفته اند که در دنیاي اسالم،  هان، سیاستی را مردم ساالري در ج هیچ نه جاي شگفتی است اگر می بینیم مدعیان بسط

   . ئین و روش خود کرده اندآد که خشونت را نزورپرستانی را تقویت می کن
  .اگر دولت میزان عدالت را بکار برد،عدالت نقض نمی شود ؟ به این پرسش ، در نوبتی دیگر پاسخ خواهم داد     
  
  
  


