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  اظهارنظر
  دكتريوسف اباذري آقايدرباره اظهارات 

  حقوقدان -اميرفيض

اين تحرير  مسير در ،يوسف اباذری که درايميل جاويد ايران پياده شده است دکتر قایآنقد اظھارات 
  .قراردارد

  پاك سازي اظهارات 

دکتريوسف اباذری ازاحتياط ھای الزم که سبب گرديده  آقایقيد است به پاکسازی اظھارات تحريرمّ اين  
   . اظھارات ايشان ازپاکيزگی الزم برخوردارنباشد

 آقایبه  نراآھای الزم امکان طرح  نقد حاضررابايد به حساب تائيد مطالبی دانست که احيتاط ،بنابراين
   .اباذری نداده است

  وامـــــا بعد

رانی با ملت ويا جوامع تحريربراين است که ايشان برمحورمقايسه بين ملت ويا جامعه ايتصوراين 
   .به نتايجی دست يافته که زيربنای اليحه ايشان را شکل داده استجمله اعراب   از ديگر کشورھای

عه  کشور ويا دوجام يا دو وملت  نميتوان ازمحورمقايسه بين دوتصورديگراين تحرير براين مبناست که 
ائی که درحالت تراکم وپيوستگی ملت ويا جوامع انسانی ويا کشورھا را زيرا اجز ؛بنتيجه مطلوب رسيد

 وقتی جزء متفاوت بود کل ھم درحالتی قرارميگيرد که نميتواند در تشکيل ميدھند بکل باھم متفاوت اند و
نھاست  که آتاريخ امثال ، فرھنگ وعادات ورسوم وارکان ملت يکی از. کفه مقايسه وبرابری قرارگيرد

نه تنھا درملت ھا متفاوت است بلکه حتی دراقوام ودرمناطق مختلف يک کشورويک ملت ھم متفاوت 
   .است

  حالت درست مقايسه

اگرنميتوان ملت ھا ويا کشورھارا باھم مقايسه کرد ولی ميتوان مراحل تکوينی يک ملت را مورد مقايسه 
دارای چه عادات وباورھائی بوده وحاليه ازچه عادات  ۵٧شورش قرارداد مثال گفت ملت ايران قبل از

اکنون چه  وردھائی بوده وآدارای چه دست ۵٧وباورھائی تبعيت ميکند ويا جامعه ايران درقبل ازشورش 
 نھا که ھمه ازآرفاه وامثال  و کار ، بازار، امنيت، بھداشتموزش وپرورشآويا وضع  امکاناتی دارد

  .ترازوی قياس ومقايسه قرارگيرد در ؛ماع ملی ايرانيان استاجزای تشکيل دھنده اجت

جامعه شناسی علم  حران معرفی شده  چنين تعريف گرديده که <که نويسنده اليحه متبّ  ،ازجامعه شناسی
> اجرای اين تعريف ھمينکه ازمحدوده زمان محدود خارج شد حالت مطالعه واقعيات ووقايع جامعه است

 ،ن پرداخته استآاين ھمان کاری است که نويسنده محترم اليحه به  و ،يسازدمقايسه راباخود ھمراه م
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 ھواپيمائی محدود سازد وازبقيه مسائل که از نرا فقط به امورآه دمنتھا احتياط الزم سبب گرديده که محدو

  .جزئيات تشکيل دھند رکن جامعه شناسی است طفره بروند

  مــــا وملت واژه

ل است برتمام مردم محموت مورد استفاده قرارگرفته <مـــــــا> که به دفعا واژه ،دراظھارات مورد نقد
واين ضابطه با موضوعات   ونيز اززمان موجوديت ايران تا به امروزکنون ايران ازعصرنخست تا

باب مثال دراليحه ايشان  از ،متمرکزی که دراليحه ايشان مبنای مقايسه قرارگرفته است ناھماھنگ است
ھمه براين موضوعی نيست که  ؛ن مطرح شده استآوضع ناگوارکنونی  ع ھواپيماھای مسافری وموضو

ارکان وقائمه ھای مقايسه بين ھواپيمائی ايران  از يا تعلق يابد و ايرانيان اززمان موجوديت ايران تاکنون
ازشورش وبعد  ۵٧زمان قبل ازشورش  ،زمان محدود دراين مقايسه  .امروز با گذشته به حساب بيايد

نخواسته وارد اين مقوله مھم  به داليل محظورات ولزوم رعايت احيتاط ھا  ،است که صاحب نظريه
اط ايشان است که اين تحرير را مجازميدارد که به کمبود ھا يواساسی شود وھمين خودداری ويا احت

  .وناگفته ھا پوششی ديدنی بدھد

  امورهواپيمائي درمقراض بازبيني

دکتراباذری تنھا به موضوع ھواپيمائی اشاره مستقيم شده است  آقایدراليحه ره رفت ھمانطور که به اشا
لذا اين  بقيه مسائل که درمقابل مسئله ھواپيمائی کوھی ازعظمت دارد به ايما واشاره گذرشده است وازو

  .اباذری را مورد بحث قرارميدھد آقایھمان مسئله مورد طرح دراليحه  نخست  تحرير ھم

  مقايسه 

  تابوت هاي پرنده

وضع ھواپيمائی امروز ايران را به اشاره بيان کرده  ،توام با کاستی زياد به درستیِ  ،اليجه مورد نقد
 ، به میالجمھوری اس ھای علت افول وسقوط ھواپيما که به کرده ولی ازاين اشاره الزم حذر ؛تاس

  زيرا:ه شده است ھواپيماھای مشغول بکارجمھوری اسالمی عنوان تابوت ھای پرنده داد

   .دحادثه ھوائی صدھا مسافرجان خودراازدست داده ان ٩تاکنون درنتيجه  ٢٠٠٩تنھا ازسال  .١

فروند ھواپيما قادربه پرواز  ١۶٠فروند ھواپيمای مسافری تنھا  ٢٣٠درحال حاضرازمجموع  .٢
ن دررديف ايراسال  واکنون ناوگان ھواپيمائی  ٢٣نھم  با متوسط سن آ دراختيارايران قراردارد

  .ی جھان قرارداردمسافرھای کھنه ترين ناوگان 

ھواپيماھای  کھنگی  ، وبدليل ت پروازھواپيماھای مسافری ايرانبه دليل پائين بودن ضريب امني .٣
فرودگاه مشغول  ١٠فرودگاه ايران تنھا  ۶٠از< .ايران حق فرود دربسياری ازکشورھارا ندارند

 .)(وزيرراه >کاراست
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  57رش اما قبل ازشو

A .  يا بايد وضع امروز ھواپيمائی جمھوری اسالمی را با مثال کويت وعربستان وآدرمقام مقايسه 
ملت  که ھم ازنظرمکان وھويت ومشخصات فرھنگی ۵٧فرانسه مقايسه کرد ويا با قبل ازشورش 

  ؟ابعاد ھماھنگ دارند ايران 

 عايت خيلی چيزھاست که درمکان والبته که دائره مقايسه محدود نيست ولی اصالت دريک مقايسه ر
   .سان ومقبول تراستآنھا آزمان محدود دسترسی به 

   :مده است کهآزاد آدردانشنامه  **

ھواپيمائی ايران به عنوان روبه رشد ترين شرکت  ) ۵٧يعنی قبل ازشورشدرسالھای پايانی دھه ھفتاد (<
مدترين شرکت ھای آ، مدرن ترين وپردرھای ھوائی جھان شناخته ميشد ودرعين حال يکی ازايمن ترين

ترين شرکت  ايمن ،نتاسآھما پس ازشرکت استراليائی کو ١٣۵۵درسال  ،ھوائی دنيا نيز بشمارميرفت
اسالمی تنھا حادثه ھما مربوط به سقوط  يک فروند داگالس  ورشش گرفت تا پيش از ھوائی جھان لقب

    .ميباشد  ١٣٣١دی سی اين شرکت درسال 

 ايران بعنوان نقطه ای ميان شرق وغرب عالم بنحودراين سالھا ھما سعی داشت ازموقعيت استراتژيک 
  .>مسافرجھان تبديل کند و مرکز ترانزيت بارن استفاده کرده وايران رابه احس

  مستند ويکی پديا)(                                                                                                  

  قياس مع الفارغ

ورد فقط ميتواند به مقايسه وضع آمي گاھی ھائيکه درباره ھواپيمائی ايران بدستآبادريافت  ،جامعه شناس
تحليل ھا  مارھا وآ، ، نظرسنجی ھاقبل وبعد ازشورش بپردازد وبامشاھدات مختلف ھواپيمائی ايران به

وبازاگرمايل باشد به علت اين سقوط ھم  واستفاده ازروشھای ديگر به نتيجه گيری ھم اگربخواھد برسد
با کشورھای ديگرجھان مقايسه کند  اين نوع  ولی نميتواند ھواپيمائی ايران امروز را ؛رسيدگی کند

   .قايسه قياس مع الفارغ وبه کالمی ديگر مقايسه سطحی استم

  بعد از وامـــــــا بعد

نظرشان  جامعه شناس به مالحظه طرح موضوعی که دراليحه ايشان سوار آقایاين تحرير بجا ميداند از
توجھی است که بادامنه ای وسيع ميتواند شناخت جامعه کنونی ايران امروز  شده تشکرکند زيرا مفتوحِ 
يعنی  وردآبطور طبيعی بحث مقايسه ايران قبل وبعد ازشورش را پيش بي و ،سازد را به نقد وعقل نزديک

که  است برعھده ايرانيان خارج ازکشور اين مھم ،کاری که درايران به مالحظات حکومتی ممکن نيست
   .دهشوردارند قرارداده دی ھای معمول برخزاآ از

 وايران امروزکارساده وسھلی نيست و ۵٧اين است که دايره شناخت جامعه ايران قبل ازشورش  حقيقت
 انتشارات سنگر در از ١٣۵٩ماه سال  رساله ای که دربھمن . درنيازبه يک تحقيق مستند وجامع دارد
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شورش  ای دوران قبل ازوردھآبه دستن رساله آ شد بخش کوچکی از منتشر »قضاوت«تحت عنوان لندن 
 ھمه مھمتر از و نروزآجو حاکم  و ،ن زمانآ ولی محدوديت اسناد تحقيق در ؛اشاره مستند شده است  ۵٧

اين فرصت را  نصيب رساله  ،براقدامات حقوقی جمھوری اسالمی بوده متمرکز موضوع رساله که بيشتر
خاصه  .اده شوديپساله ن رآشورش در وردھای دوران قبل ازآدست کاملتری از و مجموعه بھتر تانساخت 

ن ھا درطبق آن دقراردانمايان نشده بود که بتوان با  ن زمانآ در که اقدامات تخريبی جمھوری اسالمی
  .مقايسه به نتايح بيشتری رسيد

که درھمين روزھا  نجاآ از بشود و اين مھم را عھده دار بار اين تحقيق نميتواند دراين مختصر ،بنابراين
دستاوردھای منفی جمھوری اسالمی اشاره کرده اند با  حه ای به برخی ازدرالي )ک ر( آقایايران يار 

 .جلب مينمايم اين تحريرھم ھستن اليحه که مستعد ومستند آگان اين تحرير رابه اجازه ايشان توجه خوانند
١  

  بارمنفي وبارمثبت 

بارمنفی وبارمثبت  طريق ازويا مستقال  ايامدو  يکی ازطرق تحليل وشناخت جوامع درحالت مقايسه بين 
 گيرد مارگيری قرارآ ورد ھای ايام مقايسه مورد نقد وآنکه يکايک دستآمقصود اين است که بجای  ؛است
به  د بدون اينکه نيازريميگ وردھای منفی ھم يکجا مورد مقايسه قرارآوردھای مثبت يکجا ودستآدست

   .مارھا باشدآورود وبحث ونقد وارائه 

 .اقتصادی واجتماعی واخالقی نصيب جامعه کند وردھائی است که بارآمثبت دست رمقصود ازبا -بارمثبت  
اخالقی  ورد اقتصادی واجتماعی وآن بوده ودستآوردی ميتوان نشان داد که جمھوری اسالمی بانی آيا دستآ

يدھد ورد مآن عنوان دستآ، باری است که حقوق مدون به مثبت مقصود ازبار ؟نصيب جامعه شده باشد
   .نھا بسياراستآنه حقوق اسالمی زيرا تفاوت بين 

افت  زيان اقتصادی و ن سلب اعتبارعمومی وآمقصود ازبارمنفی اقداماتی است که حاصل  -بارمنفي 
   .اخالقی جامعه باشد

   :را ميتوان درجدول زيريافت جمھوری اسالمی وردھای محسوس ومعلوم ومشھورآمھمترين دست

قدرت خريد  وسقوط  شکستن –فرارمغزھا به خارج  -جوانان تحصيل کردهبيکاری خاصه بيکاری  -فقر
 –موزان آرشد سريع اعتياد بين دانش  - اد اعتي -۵٧يسه با دوران قبل ازشورش مردم  خاصه درمقا

 فروش بچه –گذرنامه ھای ايرانی  اعتبار ازبين رفتن اعتباربين المللی خاصه سقوط وحشتناک  -قاچاق 
افول موقعيت  -چپاول اموال عمومی –گورخوابان  –عقيم کردن زنان  -مدن سن فحشا آن پائي  –شاء فح -

 اسارت بازرگانی ايرانی به مالحظه –تعطيل کارخانجات   -خودکشی –ازدياد طالق –اجتماعی خانم ھا 
ر ذخائ ،ی مازندراندريا حقوق ايران در –مشده نفتی گھای  دکل -قرارداد ھای نفت وگاز -اجناس خارجی

مشکالت  –بين المللی  سياسی  مشکالت سنگين –لوده آب و ھوای آمشکل  -گازی مورد اختالف با ھند 
محکوميت عدم  –بدھی سنگين دولت به بخش خصوصی  -انزوای سياسی –تحريم ھا  –با ھمسايگان 

                                               
  ک-نوشته از ايميل جاويد ايران پخش شده است. حاين  -١
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اعالم دولت به ورود کشور به دوران  –اتھام بين المللی تروريست بودن به ايران  -رعايت حقوق بشر

ن ھا آ يک از که ورود بھر ،نھاآامثال  و ،اوج فراگير فساد -ورشکستکی صندوق بازنشستگی – رکود
   .انبوھی ازمشکالت وپيوند ھارا مقابل جامعه شناس قرارميدھد

  تعلق به سرزمين

تا < عبارتاره شده است  وعلق به سرزمين اشجامعه شناس دوباربه مسئله وطن پرستی وت آقایدراليحه 
بوجود  ھيچ تحولی درباره سرزمينمان ؛زمين فکرنکنيمرناسيوناليسم عقالنی نداشته باشيم وبه اين س

  .منويات پنھان جامعه شناس را بازگوميکند که يد>آنمي

جامعه شناس قشنگترين وجدي ترين وصادقانه ترين عبارتي است كه دراليحه ايشان  آقاياين عبارت 
ن آفلسفه  كه تا نظامي بركشورما حاكم است كه در ن اين استآمفهوم صحيح وصريح  و مده استآ

سرزمين ما  هيچ تحولي در  ،خري هم  فسق وگنا ه استآ رژيم وطن وملت و ناسيوناليست بي معنا و
سنتي ايران  كه نظام قانوني و  اس ميرسد به اين نقطه مطلوباينجاست كه جامعه شن و ممكن نيست 

ايران براي ملت وايران فراهم ساخته تنها وسيله دهاي مشخص وممتازي درعمرمشروطيت ورĤكه دست
  .رفاه قراردهد سازندگي و را دوباره درمسيرتحوالت و ممكني است كه بتواند سرزمين ما انحصاري و

***  
  آقای يوسف اباذری:نوشته 

 بادرود

ای دھيم. عدهمان را ھدر میمان وقتدنيا به سرعت در حال پيشرفت ھست و ما با افتخار کردن به نياکان
کنيم، سال پيش زندگی می ٢۵٠٠ای پا را فراتر گذاشته و در عدهکنيم و سال پيش زندگی می ١۴٠٠در 

 جاست که اين دو گروه دائم با ھم سر ستيز داريم.و جالب اين

ھای آنھا را کنيم، بدون اينکه پيشرفتھا ھستيم و آنان را تنبل خطاب میدائمأ در حال مسخره کردن عرب
المللی در مقابل ايم؟ دائم در مجامع بينشان دقت کردهھایببينيم. به راستی به معماری مدرن و زيبای شھر

کنيم. امارات کوچک بخاطر خوريم و از مديريت جھانی صحبت میھای قدرتمند اعراب شکست میالبی
ھای پيشرفته، در رقابت با ما ميزبانی جام ھای مجھز، ورزشگاهداشتن سيستم حمل و نقل مناسب، ھتل

ترين گويم که بزرگکنيم. قطر را نمیدائم از سازندگی، پيشرفت و بالندگی صحبت می گيرد و ماھا را میملت
  رويداد جھان را ميزبانی خواھد کرد.

مان ھای ھواپيمايی جھان را دارند و ما دائمأ در سوگ از دست دادن ھموطناناعراب بزرگترين شرکت
شويم، و ھنوز ھم ھای عربی خوانده مینام اغلب با سال پيش ھستيم. ۵٠بخاطر استفاده از ھواپيماھای 

کنيم ولی از اينکه کسی خليج فارس را خليج عرب بخواند ھای عربی انتخاب میمان نامبرای فرزندان
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شويم و کار خاصی ھم پرستی ماست. و البته فقط برافروخته میشويم، اين نھايت ميھنبرافروخته می

 کنيم.نمی

 ٢١کنيم در حالی که ھمين امروز در قرن ھا پيش مسخره مین بودن در قرننشياعراب را بخاطر باديه
کنيم که آنھا مان چادرنشين ھستند، و ما فقط دل آنھا را با يک سخن خوش میھا نفر از ھموطنميليون

 کنيم.شان نمیاند و کاری برای اسکانذخاير مملکت

دھيم. ای ھوار که ما مان را میو ما پز نياکان آری اعراب به سرعت در حال پيشرفت و آبادانی ھستند
کنند و با ايم. اعراب با سرمايه گذاری خوب در قلب دنيا نفوذ میسال پيش از شما بھتر بوده ٢۵٠٠

دھيم؛ و به مان میدھند و ما وعده بھشت به مردمشان ھديه میدرآمدھای ميلياردی آسايش را به مردم
 کنيم؟مان چه میدھند، به راستی ما با دالرھای نفتیشان را ھدر میفتیخنديم که دالرھای نآنھا می

ببريم که زمان جنگيدن با شمشير و کالشينکف تمام شده آيا وقت آن نرسيده که ما ھم به اين نکته پی
 ھا نفوذ کرد؟است و برای پيروزی بر دشمنان بايد در قلب

بسيار ضعيف » تعلق به سرزمين«در کشور ما احساس ترين مشکالت ايران اين است که يکی از بزرگ
ی دنيا، افراد تفکر خود را نيست. در کشورھای پيشرفته» ملت -کشور«است. يعنی ايران ھنوز يک 
تر از آن احساس تعلق به تر به يک گروه تعلق دارند و در مدار بزرگدارند، بعد در يک مدار بزرگ

تر از بخش تر از دولت بخش خصوصی بوده و مقدمبخوانيد مقدم سرزمين دارند. شما اگر تاريخ غرب را
 است و آن ثروت و قدرت سرزمين بوده که خيلی اھميت داشته است.خصوصی اصل ديگری بوده 

يک کشور مخروبه بودند. اما به براثر جنگ جھانی دوم ھر کدام تنھا  ١٩۴۵آلمان و ژاپن در تابستان 
ھا باالجبار از آلمان برداشتند و بردند، سندی دال بر مھاجرت آنھا موجود نيست. جز کسانی که آمريکايی

اين خيلی مھم است. بعد ديديم که در عرض بيست تا سی سال کشور خود را اصالح کردند و دومين و 
 سومين قدرت اقتصادی جھانی شدند.

ھای اندازد و تعريف از تميزی خيابانما به راحتی از ماشين آشغال بيرون می روند در جامعهکه يک شھاين
کند، يک معنی تربيتی دارد، يک معنای عميق ديگری ھم دارد که به اين سرزمين تعلق خاطر اروپا می

 ندارد.

 ما يک ناسيوناليسم احساسی داريم و يک ناسيوناليسم عقاليی؛

ام و حساسی قوی ھستيم، يعنی اينکه من غذا و موسيقی ايرانی دوست دارم، خانوادهدر ناسيوناليسم ا
بالم و... ولی يک قدم که باالتر بيايم و ببينم حاال که ام میزبان فارسی را دوست دارم، به فرھنگ ديرينه

کنم؛ و اين می ام، من چه مسئوليتی دارم؟ اينجا کم ميارم، اينجا سکوتمن در اين سرزمين به دنيا آمده
خواھيم بيرون يعنی فقدان ناسيوناليسم عقاليی. بخاطر ھمين است که من و شما وقتی از يک اتاق می

کنيم، ولی وقتی که در می گذاريم و کلی با ھم تعارف میشناسيم، به ھم احترامبرويم، چون ھمديگر را می
از ما جلو بزند. چون ھيچ احساس تعلقی به دھيم کسی کنيم يک سانتيمتر اجازه نمیخيابان رانندگی می

  ھمديگر نداريم.
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چرا ھنر شنيدن يک ايرانی ضعيف است؟ چرا من اصرار دارم که حرف خودم درست است؟ چون مِن 

تر و سوِم ملی که ی مھمام؛ آن حلقهی دوم گروھی گير کردهی اول فردی و نھايتا در حلقهايرانی در حلقه
ی اول و دھد، وجود ندارد. کسی به من آموزش نداده که سرنوشت حلقهم ربط میھا را به ھی اينھمه
  ی سوم ربط دارد.ی دوم به حلقهحلقه

مان باشيم و به اين سرزمين فکر نکنيم، ھيچ تحولی در ما و سرزمين تا وقتی ناسيوناليسم عقاليی نداشته
 صورت نخواھد گرفت.

 شناسی دانشگاه تھران، استاد جامعه»يوسف اباذری«بخشی از سخنرانی دکتر  -

 ============ 

من سه سال در ژاپن زندگی کرده ام، به چشم خود ديدم مردم ژاپن تنھا سه يا خيلی طوالنی به مسافرت 
رسم نبود. روز بود و مسافرت ھای يک ھفته و ده روز در بين بيشترين شمار مردم ژاپن  ۵ميرفتند 

توجه مرا جلب کرد از چند تن کارمند و کارگر پرسيدم. از يک آقايی که باز نشسته شده بود و حقوق باز 
نشستگی خوبی ھم داشت ولی ھنوز برای يک سازمانی کار ميکرد پرسيدم ھمه پاسخ ھا يکسان بود 

  گفتند: 

ی کشور در تالش ھستيم و نميتوانيم فرمان داد، ما برای سازندگ امپراتوردر پی جنگ دوم و بمب اتمی 
تر از سه يا ؛ اگر مرخصی شما درازنيمکتفريحی ب  اقتصاد و کشور را منتظر بازگشت شما از سفر ھای

کارخانه ھا و کارگاه ھا و اداره ھا بايستی تمام وقت  ؛بشود ما کس ديگری را جايگزين ميکنيم پنج روز
امپراتور نرسيده مردم ھمچنان با آن کار کنند. اين است که چون فرمان ديگری برای لغو اين دستور از 

 ٧٠فرمان رفتار ميکنند. يک ژاپنی برای سازوبرگ کشورش کارميکند نه برای خودش. اين است که در 
  سال آنان به کجا رسيدند و ايران به کجا رفته است. 

  شيپور بزنيم؟؟ طبل بزنيم...   بيدار شديد؟؟

  ک-ح

  

 


