
  گلزار 

  حقوق پايمال شده نسل جوان ايران  و راه حل بدست آوردن اين حقوق
  

   .در آغاز سعي مي كنم وضعيت سنجي از مشكالت جامعه ايران بدست بدهم 
 ميليون جمعيت 68 لحاظ استثنايي به حساب مي آيد كه از  اين از. جامعه ايران جزو جوامعي است كه از نوع خود استثنايي است 

بنا بر اين .  سال مي باشند 35 ميليون نفر زير 41 سال و حدود 18 ميليون آنها زير 34 سال هستند و 15 ميليون زير 27دود ايران ح
 دارد كه در آن بتواند رشد كند و اين نيروي مولد احتياج به فضاي اجتماعي . آينده را پيش روي خود دارد و جوان  ايران جامعه

از اين بابت ايران از لحاظ فرار مغزها در .  هزار نفر از كشور مي گريزند 150 ساالنه بيش از  ، نيستموجوددر ايران چون اين فضا 
  . جهان رتبه اول را دارد 

 7/3 و سازمان بهزيستي 8/2تعداد معتادين را رژيم . سال عنوان مي كنند 27 تا 15در زمينه اعتياد نيز ميانگين سني اعتياد را بين 
بر اساس رشد . ميليون نفر مي باشند 5در صورتي كه تعداد معتادان به مواد مخدر و مشروبات الكلي حدود . ده اند ميليون اعالم كر

   . شده است از نظر اعتياد نيز ايران مقام اول را در جهان دارا لذا . مي شوند افزوده  هزار نفر به معتادان ايران 170ساالنه ، اعتياد 
  .  كشور آخر جدول در جهان مي باشد 5اقتصادي نيز ايران جزو  نبود امنيت  از لحاظ فرار سرمايه ها و

  . از لحاظ اعدام مقام اول را داراست 
  . ت  مخصوصا زنان نيز در جهان بي همتاساز لحاظ فشار به مردم و

  . صاص داده است از نظر فشار به نويسندگان و روشنفكران و دگر انديشان و دانشجويان نيز مقام باال را به خود اخت
يعني .  درصد روستائيان زير خط فقر هستند 10 در صد از شهر نشينان و 14در رابطه با فقر نيز طبق آمارهاي منتشره از طرف دولت 

 هزار تومان اعالم كرده اند و 200خط فقر را .  ميليون نفر روستايي زير خط فقر هستند 3 ميليون نفر شهر نشين و حدود 6حدود 
 مختلف زير خط فقر داده هاي آماري  بنا بر  هزار نفر 1700 هزار تا 900 در ضمن .  هزار تومان بود 120  خط فقر ال قبل س2تا 

 و از ضعف غذايي اشته  غذا و پوشاك و مسكن ندزير خط مطلق كساني هستند كه   بنا بر تعريف ، .ادامه حيات مي دهند مطلق 
  . توان حركت را ندارند 

 هزار نفر وارد بازار كار مي 800سالي . ا اشتغال نيز وضعيت ايران با داشتن نيروي جوان ذكر شده بسيار بحراني است در رابطه ب
توان جذب .  كه اين دروغ بزرگي است ا مي توانند جذب بازار كار شوند ،  هزار نفر از آنه600شوند و دولت عنوان مي كند كه 

 هزار 400 ميليون نفر مي باشند و 5/4تعداد بيكاران در حال حاضر  . در سال است زار نفر  ه400كمتر از وي جديد به اشتغال رني
  . د ننفر ساالنه به آنها اضافه مي شو

  .  در صد هم باال تر است 25در بعضي مناطق مثل كردستان و لرستان و سيستان و بلوچستان تعداد بيكاران از مرز 
در .  سال بوده است 25تا 22در صورتي كه در دو دهه قبل ميانگين سن ازدواج . شده است  سال 29ميانگين سن ازدواج : ازدواج 

  .  ميليون نفر باالي سن ازدواج هستند و نتوانسته اند تشكيل خانواده بدهند 5/2حال حاضر 
 در 40ر صد و طالق  د17  ،  ازدواج83 تا 79 در صد به آمار طالق اضافه شده است و طي سالهاي 7/15 – 84در سال : طالق 

قابل توجه اينكه زنان در ايران تقاضاي طالق . رشد طالق از بحرانهاي اجتماعي و خانوادگي خبر مي دهد . صد رشد داشته است 
قوه قضاييه پرونده زناني كه تقاضاي طالق مي دهند . بدهد و موافقت به طالق مي توانند بكنند ولي اين مرد است كه بايد رضايت 

  .  مورد قبول قرار مي دهد به سختي
صادي تال عالج اق بيماري، بودجه  وابسته به نفت . مي باشد  ايرانمردم مشكالت اقتصادي و بودجه نيز جزو مشكالت اساسي    

زيرا نفت بجز فقر و عدم رشد . است كه هرچه زودتر بايد عالج شده و عدم وابستگي به نفت جزو سياستهاي اوليه اين كشور بشود 



تمام شدن نفت مساوي در اين شرايط  . چيز ديگري به ارمغان نياورده است  در دولتهاي وابسته به خارج و قدرت مدار ، قتصاديا
  . است با مرگ اقتصادي ايران 

ت تعداد بيماران روحي و رواني و افسرده از طرف دول.  جهان هستند  مردمان كشورهاي  افسرده ترين جزو مردم ايران : افسردگي 
 ار چوب خانواده ، خشونت در چمهم اين كه داليل افسردگي را فقر ، خشونتهاي اجتماعي ، . شده است  ميليون نفر اعالم 15

بيكاري ، طالق ، نبود آينده روشن ، اعتياد ، نبود آزاديها ، سرخوردگي هاي اجتماعي ، خيانتها به اميد مردم ، فحشا ، گراني ، 
 تبعيضها ، رعايت نشدن حقوق ، آگاه نبودن مردم از حقوق خود ، باور نداشتن مردم به حقوق خود ، بودجه هاي بدون پشتوانه ،

مثل زنجير به هم . كه داليل افسردگي يك مجموعه است قابل توجه اين.  مي باشند ...پايمال شدن حقوق مردم از طرف رژيم و 
 حل كند تا ناراحتي  آنها را ت كه بايد حل شود و يا خود اس افسرده داراي يك سري از مشكالتي هر شخص. متصل هستند 
از مواد مخدر جهت آدمهاي بيكار افسرده هم هستند ، داراي مشكل خانوادگي هم مي شوند ، احتماال  . از بين برود افسردگي او 

...  و نيز در آنها هست  امكان دست به كار خالف زدن . تسكين مشكالت خود استفاده مي كنند كه منجر به اعتياد مي شود 
و مهمترين وارد سلسه تبعيضها و فشارها مي شود كه بخشي از آنها را بايد مديريت اجتماعي يعني دولت حل كند اينچنين آدمي 

  . د نخود حل كنمردم بايد بخش بخشي است كه 
  

  جوان ايراني چگونه بايد از زنجيره افسردگي و مرگ تدريجي نجات يابد ؟ 
  

   .  كه بعد از تحصيل آينده اي نداردد  يا دانشجو است  و مي دانجوان ايراني
 نيست بيش   دقيقه20 تا 3كار مفيد انجام نمي دهد و روزانه كار مفيدش بين كه و مي داند كه مطيع دستگاهي است است يا كارمند 

 .  
  . ي براي او نيست وجودابراز يا كارگر است و در سيستم منتاژ مي باشد و در آن رشدي و اظهار نظر و 

  . يا دست فروش و واسطه گر است 
  . يا بيكار است 

  ... يا در قاچاق كاال و مواد مخدر فعال است و يا 
  . در تمامي اين زمينه ها احساس سرخوردگي و غير مفيد بودن را حس مي كند 

  چگونه مردم مي توانند  مشكلشان  را خود حل كنند ؟  
   راه حل چيست ؟ 

  .از رژيم انتظار دارند ول راه حلي است كه اكثر مردم راه حل ا 
در زمينه اقتصادي ايران و .  بود و جوانانفشار بيش از حد به مردم . ع شد  كه مخصوصا از دوران آقاي رفسنجاني شرو يراه حل

دوران آقاي خاتمي نيز به نفع مافياي حاكم اصالحات . از قبل نمود مردم را مقروض كرد و مافياهاي حاكم را قوي تر و بزرگتر 
بحرانها و فسادها و . به هاي بزرگ به روح جوانان اين كشور وارد نمود  ضرد عمل نكربدانها  كه داد و يي د و وعده هاتمام ش

اتمي كه سعي مي  آقايان رفسنجاني و  خپس . ه او دولت را در دست گرفت بيشتر از زماني شدند ك... اعتياد و فحشا و بيكاري و 
پس نتايج .توانستند كاري در جهت احقاق حقوق مردم بكنند ن، نشان بدهند كردند خود را ميانه رو و طرفدار آزادي و حقوق مردم 

و نشان داده است كه به حقوق مردم اعتقادي ندارد و در ذهن آقاي احمدي نژاد كه از روز اول خط و نشانهاي فراوان كشيده صحر 
 و مردم ايران را وارد بحرانهاي و ايران ا. صبح دولت وحشتناك وي را نويد مي دهد ن قدرت نقش اول را داراست و عمل ايشا

  . بزرگ داخلي و خارجي نموده است 
  . حقوق از دست رفته اش را از قدرت حاكم مي خواهد دريافت  بخشي از جامعه جوان راه حل



 ساله و 8، بحرانهاي پي در پي و جنگ  اعتياد ، ربه كشورها ي سلطه گر ، فقر بيشتر  راه حل اين رژيم فرار مغزها و وابستگي بيشت
  .  بوده و هست ... 
  .  تنها از راه تغيير اعضاي جامعه ممكن مي شود  است كه  حل اساسي و متناسب با حقوق انسان ، تغيير رابطه ملت با دولته را

بايد به خود و به .  عنوان يك مسئله نگاه كند كه دولت بايد آن مسئله را حل نمايد بدين خاطر جامعه جوان ايران نبايد به خود به
در  كه خود را حاكم بر جان و مال و ناموس مردم مي داند و  واليت فقيه  دولت  ، و از راه اعتماد به خود. تواناييهاي خود بنگرد 

  . دولت مردم ساالر را جانشين آن نمايد  ،يك مسئله است را به عنوان نماد قدرت دگرگون كرده خود واقع 
. در هر جامعه اي اگر انسانها شعور همگاني بر آزادي و حقوق انسان داشته باشند ، آن جامعه در خلق هويت خويش نقش دارد    

 شود و قدرت شكل گرفته اند مي دهد و مطيع آنها ميبا در غير اينصورت نقش را به قدرت و بنيادهاي اجتماعي كه متناسب 
به ميزاني كه اعضاي جامعه استقالل و آزادي ندارند ، رابطه هاشان با يكديگر نيز بر اساس حقوق انسان . گذران زندگي مي كند 

رابطه در اين زمان  . برقرار مي گردد  رابطه قوا بر اصل  بر اساس رابطه قوا و رابطه جامعه با جامعه ها ي ديگر نيز بلكه  ، نبوده
تا زماني كه دولت سازمان مديريتي . امروز ايران دچار همين بيماري است . در دست مي گيرد رابطه را  دو لت ، ت دولت با مل

نگردد كه تمامي اعضاي جامعه بر اصل عمل بر حقوق خويش و رعايت حقوق ديگري و حقوق جامعه و طبيعت و جامعه هاي 
  . كنند ، دولت قدرت است نديگر ، در آن شركت 

 اينچنين اشخاص . بدهد   ارائه براي آنها و آينده آنها راه حلي متناسب با نيازهاي آنها،  دارند  انتظار ي از قدرت در ايران عده ا
   . خطاي بزرگي را مرتكب مي شوند 

را از دولت قدرت مدار البته جهت تحول مطلوب بايد . تحول در انسانها است كه اميدي به قدرت نداشته باشند  اصلي  راه حل
  مدافع حقوق همگان  اين است كه دولت مردم ساالراز مشخصه هاي .  و دولت مردم ساالر را جانشين آن كرد قدرت انداخته 

  .  و جهت تحول انديشه ها و برقراري حقوق انسان برنامه ريزي و مديريت كند بوده 
تنها يك حق بلكه با تمام حقوق انسان در نه رت با در صورتي كه قد.  قدرت حقوق دادني و ستاندني تعريف مي شوند از ديد 

كه از طريق اوست كه مي توان به حقوق دست در انديشه ها جا بيندازد  تا د هقدرت حقوق را خارج انسان نشان مي د. تضاد است 
  . يافت و اين هديه اي است كه از قدرت مدار به زير سلطه يا مردم مي رسد 

  اگر حقوق در دست قدرت است چرا خود آن را عمل و رعايت نمي كند ؟ : سوال اينجا مطرح مي شود كه 
  . آزادي موافق حق است . اگر موافق حق بشود ديگر قدرت نيست ، بلكه آزادي است . قدرت ضد حق است 

بر ا كودك را اگر پدر و مادره.  مي شود انسان با حقوقش متولد . دا مي كند حقوق ذاتي انسان است و در زمان عمل واقعيت پي
زيرا زيست در آزادي به او اجازه نمي دهد كه قدرت . اساس دارا بودن حقوق تربيت كنند ، انسان هيچگاه مطيع قدرت نمي شود 

  . را انتخاب و مطيع آن بشود 
ستعداد  جستن انديشه ، ا)تعليم و تربيت(استعداد رهبرى، استعداد انس و عشق، استعداد علم  ( استعداد مي باشد 6 داراي       انسان

هماهنگ فعاليت اين استعدادها وقتى همه )  راهنما  ، استعداد ابتكار و ابداع و خلق، استعداد فرهنگ وهنر، استعداد اقتصادى
رود، كه انسان از آزادى و حقوق خويش  آورند و آدمى در اين جريان به پيش مى ، در آزادى، جريان رشد را پديد مىكنند و مى

 .ددغافل نگر
 12 دو خاصه از :از اين رو. زاد شدن در جريان رشد مي شودآيند،  زندگى  آ    مجموعه كاملي از  حقوق وقتي به عمل در مي 

 . حق را جهت روشن شدن بيشتر مي آورم  هاي  خاصه
  . بنا بر اين، همانند حيات آن رانمى توان به ديگرى داد.  حق ذاتى حيات است-1 

شود داد و ستد كرد و نه نياز به داد و ستد  بدين  قرار،  حق را نه مى. اتى حيات است همگان از آن برخوردارند از آنجا كه حق ذ-2
 .وجود دارد



  : آدمي داراي چهار رابطه است 
ادي باشند تمامي اين رابطه ها اگر بر اساس آز. رابطه خود با خدا ، رابطه خود با طبيعت ، رابطه خود با ديگري ، رابطه خود با خود 

و اعتقادش به خدا نه از روي ترس كه از روي عشق يعني كسي نه به خود نه به ديگري و نه به طبيعت زور نگويد و تخريب نكند ، 
  .  حاصلش رشد مي شود و زيست در حقوق به آزادي باشد ، 

ند در آزاد شدن ديگران از بندگي زور نيز با يافتن   حقوق خود و احترام به حقوق ديگري انسان از بردگي زورها آزاد شده مي توا
  . موفق باشد 

انساني كه بر حقوق زندگي مي كند ، نمي تواند ويران كند ، تخريب طبيعت رابطه مستقيم دارد با انسانهايي كه حقوق خود را 
  . فراموش كرده اند و بر اساس روابط قدرت زندگي مي كنند 

  .  حقوق را به بردگي قدرت ببرد  ، د آزاديبايد نگذاشت كه قدرت با تعاريف و عمل ض
اگر اپوزيسيون در زمان مخالفت با قدرت حاكم خود الگوي اجراي حق . بايد نگذاشت كه اپوزيسيون اعمال ضد آزادي سر زند 

  . تبديل خواهد شد نباشد در زمان كسب قدرت ، به عامل سلطه 
  . آزادي ديني نيز خود يك حق است زيرا . حقوق بشر نبايد ابزاري بشود براي دين ستيزي 

سازمانهاي حقوق بشر اگر فقط مدافع حقوق بمانند ، مي توانند خارج از هر مالحظه اي در مقام مدافع حقوق نقش تعيين كننده اي 
  .  مردم ساالر و بر قراري آزاديها و آزاد شدن ايفا كنندنيروي جانشين را در پيدايش 

  
    


