پیامبر راستین
ِ

بخش دوم

فلسفه سیاسی

بخش دوم

فصل اول

نظریه جهان وطنی
ّ
کلیات

هر فلسفه و فیلسوفی باید سرانجام از آسمان فرود آید و پای بر زمین گذارد .هر

فاقد نظریۀ سیاسی و فلسفۀ سیاسی باشد
مکتب فلسفی و نظام فکری چنانچه ِ
ناقص و ناتمام استّ .
سیاسی
اهمیت هر مکتب فلسفی را باید از چند و چون فلسفۀ
ِ
آن شناخت.

خرگوش تیزپاتر از ال کپشت را هرگز از ال کپشت پیش نمیاندازد
آن فلسفهای که
ِ

پیکان رها شده از کمان است ،فلسفه
حرکت
انکار
ِ
ِ
و آن فلسفهای که نتیجهاش ِ

نیست ،فلسفه بازی است .دریغ از یک لحظه سرگرم شدن به این رفتار بیهوده در
ّ
حالیکه هزاران هزار انسان گرسنهاند ،میلیونها آدم ستمدیدهاند ،هزاران متفکر
َ
کودک در حال ُ
پرورش مناسب بیبهرهاند و
و
تربیت
از
شد
ر
ها
میلیون
ند،
دربندا
ِ
ِ
صدها هیتلر و چنگیز در حال ظهورند.
زیر پایمان قدم گذاریم.
زمین ِ
عاج فلسفه فرود آییم و به ِ
برج ِ
ما بایستی از ِ

هیچ موجودی بیش از انسان همنوعان خود را به قتل نرسانده است .هیچ موجودی

به این اندازه همنوعان خود را به بردگی و بیگاری و استثمار نکشانده است و به تحقیق ،هیچ
استثمار فکرینکردهاست.
موجود دیگری به اینسان همنوعانخودرا
ِ
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ّ
بند
میلیونها انسان در آینده نیز کشته خواهند شد ،متفکران در آینده نیز به ِ
سکوت کشیده خواهند شد ،میلیونها نفر در فقر و تنگدستی خواهند زیست ،حقوق
فطری انسانهای بیشماری پایمال خواهد شد ،جنگهای محلی و منطقهای
ِ

نادانی خود به این
در آینده نیز روی خواهد داد و بشر از رنج و درد ناشی از جهل و
ِ

زودیها آزاد نخواهد شد.
ّ
وای بر فیلسوفان و متفکران جهان ا گر در مقابل این رفتار ابلهانه سا کت نشینند.
َ
فیلسوف خردمندی باید در این اندیشه و امید باشد که ّ
رف عقل
هر
بشریت به ش ِ
ِ

ّ
بالیای خود ساخته رها شود.
شر
ِ
شریفتر شود و از ِ
بنای باشکوه و عظیم ّ
تمد ِن امروز ،بر روی اجساد انسانهای بیشماری ساخته
ِ
ّ
ّ
ساختن این تمدن ،مظلومانه بیگاری کردهاند و خود جز محرومیت
شده که در راه
ِ

کار بدنی ،هیچ بهرهای از زندگی نبردهاند .امروز به تمام این زنده به گورها که
ورنج ِ
ِ
ّ
راه
عنوان
رفیع تمد ِن بشری مظلومانه آرمیدهاند ،باید
در زیر این
شهیدان ِ
ِ
ِ
ِ
ساختمان ِ
تکامل بشری داد.
ِ
ّ
گیری تمدن بشر تا امروز اعتراضی نمیکنم زیرا گذشته را
من به
چگونگی شکل ِ
ِ
ّ
نمیتوان تغییر داد ّاما این نکته نیز باید گفته شود که پیدایش تمد ِن باشکوه امروز
طلبی غریزی و حیوانی ،ظلم و ستم و بیدادگری ،رفتار وحشیانه،
ماالمال از برتری ِ

استحمار مظلومان بوده است.
استثمار و
ِ

من با معیارهای امروزین نقدی بر گذشته نمیکنم ّاما باید گفت دیگر بس است.

مهار عقل و خرد درآورد.
باید عقل و خرد را حا کم نمود و تمایالت
ِ
غریزی حیوانی را به ِ
ّ
ّ
ّ
زیاد
علت آن که عدهای برده و عدۀ دیگری بردهدار میشوند ،وجود فاصلۀ ِ
ّ
عظیم مغز انسان است .مغز
قابلیت بسیار
طبقاتی فکری است .علت ،ظرفیت و
ِ
ِ
ِ
ّ
معمار مدلی از کل کائنات.
انسان میتواند یک وعدۀ غذای سگی باشد و یا
ِ

میتوان به تاریخ از نزدیک نگاه کرد و میتوان از دور به آن نگریست .میتوان

جزء آن را دید و به آن تمرکز کرد و سالها به آن مشغول شد و
با میکروسکوپ ،یک ِ
میتوان با دوربین نجومی از دور به آن نگاه کرد و چند هزار سال را در چند روز فشرده
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حال
دید .میتوان به حوادث و وقایع تاریخی از نزدیک نگاه کرد و دریافت که یا در ِ
حال نشیب و میتوان از دورتر و از فاصلۀ بیشتری به حوادث و وقایع
فرازیم یا در ِ
ّ
فرازهای مقطعی -در مقابل نمودار کل ِی تاریخ -
تاریخی نگاه کنیم که این نشیب و
ِ
نمودار چند هزار سالۀ تاریخ
ناچیز جلوه کنند و قضاوت کنیم و به بشر امید دهیم که
ِ
رو به فراز دارد.

میتوان به این طوفانها و انقالبات و وقایع و حوادث تاریخی -چه منشأ آن

خسارات مقطعی و
طبیعت باشد و چه انسان -از نزدیک نگاه کرد و بر خرابیها و
ِ
ّ
کل تاریخ نگاه کرد و همۀ آن
بیدادگریها و قتلعامها اشک ریخت و یا میتوان به ِ
ّ
وقایع را جزئی کوچک از کل دانست.

تاریخی مطلوب و پسندیدهای ،هدفش پیدا کردن
نگاه فلسفی به هر پدیدۀ
ا گر ِ
ِ
ّ
انتساب آن به قوم و نژاد و ملتی خاص باشد
منشأ و سرچشمۀ آن در مکانی خاص و
ِ
باید گفت که نگاهی کوتهبینانه و نژادپرستانه است .نگاه فلسفی و عاری از ّ
تعصب
به پدیدههای تاریخی ،یعنی آن نوع تحقیق و ُ
کاوش که رشد و تکامل آن را در طول
ّ
تاریخ بنمایاند نه آنکه ملتی و یا قومی و یا کشوری را مبدأ آن بیابد و مایههایی برای
ّ
غرور مل ِی آن قوم فراهم کند.
نگاه فلسفی به پدیدهها باید بر این پایه استوار باشد که همانگونه که یک جانور
ً
تابع قانون تکامل و انتخاب
و یا یک گیاه دفعتا و نا گهانی پدید نیامده و
ِ
پیدایش آن ِ
َ
ً
اصلح میباشد به همان شکل هم هیچیک از پدیدههای تاریخی و اجتماعی دفعتا و

نا گهانی پدید نیامدهاند و هر برگ بر شاخکی و هر شاخکی بر شاخهای و هر شاخهای

بر ساقهای و هر ساقهای بر ریشهای استوار است .نگاه فلسفی باید ریشههای هر
ّ
پدیدۀ تاریخی را -عاری از نژادپرستی -تا زمانهای دور و نامشخص پیگیری کند.

ّ
نژاد
انسان محقق و کنجکاو ،در فکر
قوم خود یا ِ
ِ
ِ
انتساب ریشۀ هر اختراع و ا کتشاف به ِ
خود نیست.

سلطنتی گذشته
نگاه فلسفی به تاریخ ،حکومتهای استبدادی یا اشرافی و یا
ِ

را نه با کینه و نفرت تفسیر میکند و نه با دلبستگی و اشتیاق به آنان ،نه به استهزاء

155

لوا دقف :لسافت سیاس

ّ َ
توس ِط اشراف وقعی میگذارد و نه به عربدهجوئی سیاسی و رفتارهای
و تحقیر عوام
سیاسی عوام.
کودکانه و ابلهانۀ
ِ

ایدئولوژیها را ا گر به عنوان یک درخت تنومند فرض کنیم باید گفت که این
درخت نا گهانی و بدون ّ
مقدمه پیدا نشدهاند ،بلکه دانهای بودهاند که به تدریج طی
َ
قرون و اعصار نشو و نمو پیدا کردهاند و به تدریج هریک به درخت تناوری تبدیل
ّ
دار آن ایدئولوژی شدهاند.
شدهاند و در هر دورهای عدهای مشعل ِ
آن فلسفۀ سیاسیای که در این کتاب نظریۀ «جهانوطنی» نامیده شده ترکیبی

ساالری
فیلسوفان پیشین .من فرزانه
نظریات
است معقول ،هماهنگ و متناسب از
ِ
ِ
ِ
ساالرگری فرزانگان را پیشنهادی دیگر دارم.
افالطون را پذیرفتهام ّاما روش و شیوۀ
ِ
َُ
ّ
ملل
وطنی سیسرون ،حا کمیت مطلق و دائمی بدن ،اتحادیۀ ِ
همچنین جهان ِ
َ
ّ
حرارت مارکس و انگلس در
فردگرائی استوارت میل ،شور و
ل،
گ
ه
ی
کل
کانت ،روح
ِ
ِ
ِ
ِ
اعتدال فابیانها و
سوسیالیسم توأم با
مرد برتر نیچه،
عدالتخواهی و جمعگرائیِ ،
ِ
ِ
ّ
 .........................همه را بی ّ
تعصب و پیشداوری مدنظر داشتهام و همزمان
ّ
ترکیب نیک و بد و
منبع تمیز و فرد را
ِ
عقل را که در آرای عمومی تجلی میکند تنها ِ
ّ
حرکت جامعه را رو به خیر دانستهام.
برآیند کل ِی
ِ

خوشایند ا کثریت ،وعدههای بسیار داد ،میتوان کودکانه و
میتوان برای
ِ
عبارت
موعود آن جهانی را این جهانی وانمود کرد ،میتوان چند
بهشت
آرمانگرایانه
ِ
ِ
ِ
بینی سیاسی ارائه کرد.و میتوان
پی هم گذاشت و به نام جهان ِ
زیبا و دلپسند را در ِ

آلودگی محیط زیست ،ویرانه شدن
خطر جنگهای ویرانگر،
لختی هم درنگ کرد و به ِ
ِ

حقوق
شدن
کرۀ زمین ،فقر ،بالیای طبیعی و
ِ
افزایش در حال انفجار جمعیت و پایمال ِ
ِ
توسط کشورهای قدرتمند ّ
کشورهای ضعیف ّ
حامی
خردمندان
تأمل کرد و به جرگۀ
ِ
ِ
نظریۀ جهانوطنی پیوست.
ایدۀ جهانوطنی از َورای خیالهای فیلسوفمآبانه پدید نیامده و مکتبی برای

خرد بشری است و این مکتب
خوشایند ضعفا و فقرا و تهیدستان نیست بلکه برآمده از ِ
ِ
ّ
ّ
وقوع جهانوطنی
هیچ راهبر و متول ِی خاصی ندارد .آنان که به جبر تاریخی باور دارند ِ
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را باید نه تنها جبریترین بلکه واجبترین رسالت تاریخ بدانند.

عقل بردبار و سالخوردۀ بشری است که ندای جهانوطنی را رساتر از هر زمان
این ِ

های بیجواب است
زمین استثمار شده با آن همه بهرهدهی ِ
دیگری سرمیدهد و این ِ
که امروزه خشم قهری و جبری خود را ّ
متوجه بشریت کرده است.
ِ
ِ
ّ
خاصی نخواهد بود .انسان در ّ
انسان آینده فقط دارای ّ
هوی ِت قومی یا ملی ّ
الوی ِت
ِ
ِ
ّ
ّاول دارای یک هویت عقالنی و سپس دارای یک هویت زمینی سپس یک هویت ملی
ً
سپس یک هویت قومی خواهد بود .کامال واژگونۀ آنچه که ا کنون هست و آنچه که
ا کنون به آن ّ
تعصب داریم.
انسان آینده ا گر باید بماند و ا گر باید خوشبختتر باشد ،باید در تمام مراحل،
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
الوی ِت ّاول را انسان و زمین ،الوی ِت دوم را منطقه یا کشور و ملیت و الوی ِت سوم را

ّ
ّ
فکر متعالی نباید بدون فراهم شدن زمینههای
قومیت قرار دهد .اما اجرای این ِ
فرهنگی آن انجام شود زیرا ّ
تحول اجتماعی و تغییر معیارهای اجتماعی نیازمند وقت
ِ
ّ
و زمان است و انجام تحوالت اجتماعی در یک یا چند سال عملی نیست .تا
ً
نهایتا در طبع و خوی آحاد مردم صورت نگیرد ّ
ّ
تحول اجتماعی
تحول در اذهان و
ممکن نیست.

بشر امروز نسبت به گذشته ،بسیار واقعیتر به جهان مینگرد .به آسمان به ماه

و ستارگان بیندیشیم ،به مرض ،به رعد و برق ،به زلزله و آتشفشان ،به دولت و
پندار انسانهای پیشین بسیار
پندار ما با
جامعه و حا کم و حکمران بیندیشیم،
ِ
ِ

متفاوت است.

ذهن خود رها شده ،و این رها شدن از
بشر امروز به طور نسبی از
ِ
ِ
اوهام ساختۀ ِ

اوهام ادامه دارد و روز به روز شتاب بیشتری خواهد گرفت.
سلطان جنگل بنامند.
بعید میدانم که شیر را دوباره
ِ
بعید میدانم که در آینده کسی را شاهنشاه بنامند.

بعید میدانم که رهبران آینده ،عالقه داشته باشند که دست و پای آنها ّ
توسط
ِ

ّ
ملت بوسیده شود.
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بعید میدانم که ّرمالها و فالگیرها کارشان در سیاست رونق گیرد.

جام شوکران بنوشند.
بعید میدانم که فالسفه و اندیشمندان دوباره ِ
بعید میدانم که کرۀ زمین را به نابودی کشیم.

بعید میدانم که نوزادانی ناقصالخلقه زاده شوند.
ّ
بعید میدانم که دیوانههایی چون هیتلر مسلط شوند و بعید میدانم که انسان

کار بدنی کند و بعید میدانم که کرۀ زمین تکه تکه بماند.
ِ
ّ
ّ
شوق سوار
اما خوشخیال و سادهلوح هم نباید بود .هنوز هم عدۀ بسیاریِ ،
ّ
ّ
شوق سواری دادن دارند .هنوز در
شدن دارند و بیش از اینان متأسفانه عدۀ بسیاری ِ
میان ّ
حسرت آمدن یک منجی و رهائیبخش
حتی نخبگان چه بسیارند کسانی که در
ِ
ِ
دلیل قرنها
و یا در آرزوی ظهور یک امپراتور و یا شاهنشاه و یا خلیفه هستند ،اینان به ِ

حکومت استبدادی و فردی ،دارای خوی و سرشت و طبعی فرد پرست و بردهوارند و
ِ

اعماق وجودشان رسوب کرده است.
بردگی و سرسپردگی به فرد ،در
ِ
َ
رف علم مشرف شده است .بشر امروز ایدئولوژی انواع
بشر امروزی به ش ِ
ایدئولوژیها را پذیرفته است .بشر امروز هر رویدادی را نه با ّ
تعصب و خشم ،نه با
ّ
محبت و دلدادگی بلکه با بینش و دانش میبیند.
ّ
بشر امروز حتی مجرمان را بیمار میداند.

بشر امروز به خود آمده و از ارتکاب جرم خشمگین نمیشود و با دیوانگان و

روانیها و مجرمان همدردی و احساس مسئولیت میکند.
بشر امروزی به مراتب متعالیتر از بشر گذشته است.

ما امروز هیتلر و چنگیز را باید رباتهای ناقص و معیوبی بدانیم و در نابهنجاری

پیدایش آنان تحقیق کنیم .ما امروز باید ریشۀ عقدههای خودخواهی،
ناجوری
و
ِ
ِ
ّ
لوث وجود
خودپرستی و تسلط بر دیگران را بازشناسیم و جامعۀ
جهانی آینده را از ِ
ِ
این آفات و ویروسهای روانی پا ک کنیم.
مدینۀ فاضله همچنان آرمان و آرزوی بشر استّ ،اما این بار نه یک یا چند
ساخت این مدینۀ فاضله قدم بردارند
فیلسوف ،بلکه تمامی بشریت باید در طرح و
ِ
158

لیل اخب :ونطّت ا اش قرخ

و دارند برمیدارند.

نظامهای سیاسی و نظریههای فلسفی گذشته را با ّ
بنیادین
مسائل
توجه به
ِ
ِ
ِ
ّ
مبانی عقالنی ،انسانی و کلینگر باید دوباره
قراردادن
بشر امروز و با پایه
ِ
پیش ِ
روی ِ
ِ
ِ
تجزیه و تحلیل کرد.

طبقاتی نامعقول را طبیعی
هر فلسفه و مکتبی که در آرمانهای خود ،فاصلۀ
ِ

وجود جنگ و وجود ارتشها و ابزار جنگی
بداند و هر مکتبی که در آرمانهای خود،
ِ

نابرابری حقوق
فطری انسانها و یا
نابرابری حقوق
را تأیید کند و هر نظریهای که
ِ
ِ
ِ
انسانها از منابع و مخازن طبیعی را توجیه کند در نظر من مکتبی غریزی و حیوانی
است.

جغرافیائی خود بیان میشود و مهمتر آن
هر نظریۀ سیاسی در شرایط تاریخی و
ِ

چگونگی تنظیم
روابط فرد و جامعه و
چون ِ
که نظریۀ سیاسی دربارۀ نسبت و چند و ِ
ِ

و اجرای آن نسبتها حکم میکند و این در حالی است که فرد و جامعه موجوداتی
در تغییر و ّ
تحول و تکاملاند .به عبارت دیگر نظریۀ سیاسی دربارۀ موجودی ثابت
ّ
و ّ
معین و مشخص صحبت نمیکند .فرد و جامعه موجوداتی هستند که یکدیگر را
تعریف میکنند و یکدیگر را تغییر میدهند و این رابطۀ دادوستدی ،رابطهای پیوسته

و مدام است بنابراین هر نظریۀ سیاسی که زمانی معقول و پسندیده جلوه کند ممکن
خاستگاه
است در آینده ،نظریهای ارتجاعی و عقبافتاده به نظر آید .عالوه بر آن،
ِ
ُ
دانش
موقعیت طبقاتی و تربیتی و خلق و خو و
هر نظریۀ سیاسی خواه ناخواه از
ِ
ِ
نظریهپرداز سرچشمه میگیرد.

تعریف حا کمیت ،دولت ،انسان ،جامعه ،حقوق فردی و اجتماعی امروزه با

تعاریف امروز را تکامل یافتهتر و واالتر میدانم .بنابراین
گذشته متفاوت است و من
ِ
فیلسوفان گذشته را بسیار مفید میدانم ّاما نمیتواند
سیاسی
مطالعۀ نظریههای
ِ
ِ
سیاسی ما داشته باشد .هر میزان که فیلسوفی نسبت به ما
کاربرد چندانی در نظریۀ
ِ
از نظر زمانی عقبتر باشد این کاربرد کمتر خواهد بود .دلیل این امر واضح است زیرا
آنان در مورد چیز و یا چیزهایی اندیشیدهاند و نظر دادهاند که امروز آن چیزها ،تغییر
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فیلسوفان گذشته
سیاسی
کرده و چیز دیگری است .بنابراین مطالعۀ افکار و عقاید
ِ
ِ

روند دگرگونی عقاید و نظریات سیاسی دارد
ارزش
تحقیقات تاریخی و مطالعۀ ِ
ِ
بیشتر ِ
امروزی آنها.
کاربرد
تا
ِ
ِ

اقبال عموم بوده یا نه
من به اینکه یک نظریۀ سیاسی در چند ِ
قرن پیش مورد ِ
کاری ندارم و کاوش در این مورد را به ُ
تاریخ فلسفۀ سیاسی وامیگذارم.
کاو
ِ
شگران ِ
مسئلۀ ما ،امروز است .من فالن فیلسوف یا نظریهپرداز را نقد نمیکنم بلکه عقاید و

امروز خود
افکار او را با معیارهای امروز میسنجم و هر نظر و عقیدهای را با معیارهای ِ

امروزین
تجزیه و تحلیل میکنم ،در صورت توافق با معیارهای امروزین به راهکارهای
ِ
خود اضافه میکنم و در صورت مغایرت و تضاد با موازین امروزین ،آنها را به انبار
محفوظات و تاریخ میسپارم.

شیفتگی خود به آن یا این
فطری انسان را فدای
من هرگز انسان را و حقوق
ِ
ِ

فدای
فدای فالن شاعر و یا هنر را ِ
فیلسوف نمیکنم .همچنانکه هرگز ادبیات و شعر را ِ
ّ
این یا آن هنرمند نمیکنم .هیچگاه هیچ فیلسوف یا عارف یا شاعر یا نوازنده و یا نقاش
ً
و معمار را تماما ّرد یا قبول نمیکنم .من هریک از آنان را و عقاید و افکار و آثار آنان را
ّ
مرکب میدانم .من هرگز شیفتۀ کسی و یا ّ
حتی فریفتۀ مرامی نمیشوم.
موجودی
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مبانی سیاسی نظریۀ جهانوطنی

آن بشری که پای در ماه گذاشته ،خود در زمین پای در گل است.

امروزه جنگهای محلی و منطقهای جریان دارد و وقوع جنگهای فرا گیر

محتمل است.

صرف
امروزه سهم عمدهای از حاصل تالش و کوشش و زحمت افراد بشر
ِ
هزینههای نظامی و نظامیگری میشود.
امروزه نه تنها خلع سالح بعید مینماید بلکه روز به روز سالحهای مرگبارتر و

پیشرفتهتری تولید میشود.

نامعقول جمعیت همراه با مصرف حریصانه و نابخردانه ،خسارات
امروزه افزایش
ِ

هنگفتی به زمین و محیط زیست تحمیل کرده است و محیط زیست و منابع طبیعی

با خطر آلودگی و یا نابودی روبرو است.

امروزه حقوق انسانها ،از منابع طبیعی و ذخایر زمین ،برابر نیست.

انسان زمینی با حصارهای ساختگی و بلندی به نام مرزها در زمین روبرو
امروزه
ِ

نابرابر مواهب و منابع زمینی را بین زمینیان موجب شده،
تسهیم
است که نه تنها
ِ
ِ

انسان زمینی سلب
بلکه آزادی رفت و آمد و یا سکونت آزادانه در هر نقطۀ زمین را از
ِ

کرده است.

امروزه جامعۀ بشری آنطور که شایسته است در مورد عقبماندگی ،فقر ،گرسنگی

و قحطی احساس مسئولیت نمیکند
ّ
جبران خسارات ناشی از بالیای
مسئول
امروزه جامعۀ بشری دولتهای محلی را
ِ
ِ
طبیعی میداند و ّ
حتی دولتها نیز بالدیدگان را مسئول جبران خسارات میدانند.
خشم گروهی
امروزه انسان با پدیدۀ شوم و دهشتنا ک تروریسم و کینه ،نفرت و ِ

نسبت به گروهی دیگر روبرو است و اقدامات اساسی برای خشکانیدن سرچشمههای
بیدادگری و خشم و نفرت و کینهتوزی دیده نمیشود.

امروزه آزادیهای فردی وآزادیهای گروهی وآزادیهای قومی در سرتاسرجهان
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به َاشکال گونا گون پایمال میشود و همزمان ّ
عدهای نیز با ّادعای حمایت از حقوق

بشر ،حقوق انسانهای بیگناه بسیاری را پایمال میکنند.

امروزه سهم مهمی از دسترنج انسانها صرف سازمان و ساختار عریض و طویل

دولتها میشود.

ّ
حال
امروزه به موازات آنکه ایدۀ جهانوطنی در مخیلۀ انسانهای خردمند در ِ
شکلگیری و تکامل است ،کم نیستند افراد یا گروهها و یا دولتها یا ایدئولوژیهایی

نخبگان سالخوردۀ خام و
که در فکر مصادرۀ این جهانبینی هستند و کم نیستند
ِ

دنبال منجی و قهرمانی چون هیتلر و چنگیز اند.
ناپختهای که هنوز برای بشریت به
ِ

راه نجات بشر ،حکومت عقل بر بشر و حا کمیت عقل بر زمین است که به عملی

شدن آرمان جهانوطنی میانجامد.
ِ

پی شرح آن هستم به قرار زیر است:
چکیدۀ نظریۀ جهانوطنی که من در ِ

حقوق
طبیعی کرۀ زمین
 -1همه انسانهای کرۀ زمین در همۀ منابع و معادن
ِ
ِ
کشور غنی از نظر منابع طبیعی به دنیا
مشاع و برابر دارند .کودکی که امروز در یک
ِ

کشور فاقد منابع زمینی زاده میشود باید به نحوی برابر از
میآید با کودکی که در یک
ِ
مواهب و منابع و معادن زمین برخوردار باشد.

 -2زمیــن وطــن همــۀ انســانها اســت و کشــورهای کنونــی جزئــی خودمختــار از آن

ـان جهانوطنــی ،مرزهــای کنونــی بــه مرزهــای اداری
وطــن اســت .در ســایۀ اجــرای آرمـ ِ
دگرگــون میشــود.

اداری مزبور باید شناور دانسته شود و جابهجایی آن مرزها به
 -3مرزهای
ِ
امکانات رهایی
مردمان همان مناطق مجاز باشد .از این رهگذر به تدریج
اختیار
ِ
ِ
ّ
خالصی فرهنگهای قومی از
اسارت فرهنگهای قومی و
فرهنگهای محلی از
ِ
ِ
اسارت فرهنگهای قویتر و منطقهای فراهم میشود .مکتب جهان وطنی ،نگاهی
ِ
جهان وطن به مفهوم دولت و حکومت دارد و وظایف و محدودۀ اختیارات دولتهای
ّ
ّ
قدرت فرمانداریها تقلیل میدهد.
حد ِ
ملی را تا ِ
 -4همۀ انسانها حق دارند بدون کوچکترین مانعی به هر نقطۀ زمین مسافرت
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انسان زمینی (جهان وطن) فقط
نمایند و یا در هر منطقهای سکونت اختیار کنند.
ِ
ُ
ُ
دارای یک شناسنامۀ زمینی و یک کد زمینی (به جای کد ملی) خواهد بود.
ِ
قانون سربازی ،نابودی
لغو
ِ
 -5مکتب جهان وطنی خواستار انحالل ارتشهاِ ،

سالحها است.

 -6مهمترین عامل از عوامل تولید کاال کرۀ زمین است .آنچه که فراموش شده و
ً
کار کرۀ زمین و طبیعت
در هیچیک از مکاتب اقتصادی به آن صریحا اشاره نشده ِ
سهم ِ
به عنوان عامل اصلی تولید ،در فرآوری ِّ ّ
عوامل -دیگر
سهم
مواد اولیۀ طبیعی استِ .
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مانند سرمایه و کار در مقابل سهم کرۀ زمین در تولید ،ناچیز است.

 -7دوران مفت خوری از زمین به سر آمده است .برداشت رایگان از منابع طبیعی

واقعی آنچه را که از این منابع برداشت
و ذخایر زمینی باید محکوم شود .بهای
ِ

میشود ،باید از بهرهبرداران طلب نمود .بهرهبرداران از این منابع نه تنها باید مخارج

بازیافت و هزینههای جبران خسارات وارده به محیط زیست را پرداخت نمایند

طبیعی
منابع بسیار گرانبها  -که حاصل فعل و انفعاالت
ذاتی این
بلکه باید ِ
ِ
ِ
بهای ِ
ّ ً
زمین طی دورههای بس طوالنی است  -را نیز پرداخت نمایند .در این راستا اوال

برداری آزمندانه و نامحدود از منابع طبیعی باید
گرایی افسارگسیخته و بهره
ِ
مصرف ِ
ً
محکوم شود و ثانیا مبالغ هنگفتی باید بابت برداشت از منابع طبیعی دریافت و در
جهت جبران خسارتهایی که به محیط زیست وارد میشود و مبارزه با تهدیدهای

زیست محیطی ،عقبماندگی ،گرسنگی ،قحطی و جبران خسارات ناشی از بالیای

طبقاتی بین دارا و ندار در جهان هزینه شود.
تعدیل فاصلۀ
طبیعی و
ِ
ِ

 -8جهت تضمین سعادت خود و آیندگان ،باید ازدیاد بیرویۀ جمعیت یکی از
ّ
مهمترین مشکالت زمین و انسان کنونی تلقی شود و تثبیت جمعیت کرۀ زمین  -در
ّ
حدی سازگار با امکانات و تواناییهای زمین  -باید برنامهریزی شود.

 -9از دیدگاه مکتب جهان وطنی ،سرشت همۀ نوزادان جهان برابر است و همه
استعداد آموزش و تکامل و تعالی دارند .هیچکس حق ندارد که سرشت ّ
عدهای
ِ
از نوزادان را از طال و سرشت گروهی دیگر را از مس بداند .تبعیض در ارائۀ امکانات
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آموزشی و پرورشی به نوزادان جایز نیست.

 -10جبران خسارات طبیعی مانند سیل و زلزله و طوفان و آتشفشان و  ....در هر

مقیاسی که رخ دهد  -نه به عنوان عمل خیرخواهانه و انسانی بلکه  -مسئولیت و

وظیفۀ قانونی و مشترک همۀ زمینیان است.
ّ
عرفی مخالف با مفاد اعالمیۀ جهانی حقوق بشر بیارزش
 -11کلیۀ قوانین رسمی و ِ
مخالف حقوق بشر چه در عمل و چه در نظر وظیفۀ هر انسان
قوانین
است ،نفی
ِ
ِ

زمینی است.

ایدۀ جهانوطنی ایدهای نو و یا زائیدۀ اندیشۀ گروهی خاص نیست بلکه این ایده

برآمده از تمایالت خردورزانۀ انسانهای متعالی در طول قرون متمادی است.
ّ
برای نمونه نظر چند تن از متفکران بزرگ تاریخ در پی میآید:
سیسرون ( 106 -64ق.م ).عقیده داشت:

«فکر تشخیص میدهد که انسان برای این به وجود آمده است که در حیات
و سرنوشت یک دولت زمینی سهیم گردد( ».ک  ،1ص )384

«همۀ آدمیان برابرند و همۀ جهان را شهر مشترک خدایان و آدمیان باید

دانست( ».ک  ،2ص )128

اپیکوریان سه قرن پیش از میالد مسیح عقیده داشتند:

«تمامی عالم فقط یک کشور است و سرتاسر کرۀ خا کی فقط یک خانه است».

(ک  ،3ص )208

رواقیان نیز قرنها پیش از میالد عقیدهای نزدیک به ایدۀ جهانوطنی داشتند:

«از نظر آیین کشورداری و سیاست رواقیان توجهی به «شهر ـ دولت» خود
نداشتند و همهی جهان را «شهر» خود مینامیدند و «مرد دانا» یا زئوس را

پادشاه این «شهر» میشمردند ( ».ک  ،3ص )214

شهر ایشان «به بخشی از جهان محدود نیست بلکه خود جهان است ،شهری
است مینوی که در آن حق و حقیقت حکومت جهانی دارد .همۀ مردمان از
هر طبقه و ملیت به این میهن بزرگ تعلق دارند و به این اعتبار که دارای
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خردند ،و فضیلت ،مقدر آنان است همه با هم برادرند ( ».ک  ،2ص )123

هابز ( 1679ــ  )1588نیز صلح جهانی را مشروط به قدرت واحد جهانی میدانست:

برای تأمین صلح جهانی مثل اینکه چارۀ دیگر نیست جز اینکه دولتهای
فردی به ترتیبی که هابز گفتهاست با یکدیگر پیمان ببندند و آزادیهای خود را

در اختیار قدرت واحدی بگذارند( .ک  ،5ص )19

کانت ( 1804ـــ  )1724نیز از طرفداران ایدۀ جهانوطنی بود:

«ولـی همیـن روح انفـرادی کـه در افراد هسـت ،در هر اجتماعی نیز هسـت و آن
را وادار مـی کنـد کـه ایـن معنـی را در روابط خارجی خود ،یعنی در روابط دولت
بـا دول دیگـر ،بـدون قیـد و بنـد بـه کار بـرد؛ و در نتیجـه هـر دولتـی بایـد از دول

دیگـر همـان رفتـار شـرآمیز را کـه افـراد پیـش از اجتمـاع بـا هـم داشـتند منتظـر
باشـد ،تـا آنکـه یـک اتحـاد مدنی آنها را مجبـور کند که روابط خـود را به موجب

قوانیـن منظـم سـازند  ».ایـن هنگامـی اسـت کـه اقـوام نیـز ماننـد افـراد از حـال
توحـش طبیعـی بـه درآینـد و بـرای حفـظ صلـح بـا هم میثـاق بندند.
(ک  ،6ص )255

«در مـورد اختیـار ابتدایـی حکومتهـا نیـز همیـن حکـم صـادق اسـت :زیـرا در

حالی که رشد کامل قوای طبیعی ،در اینجا هم در نتیجۀ پرداختن به تقویت

قـوای نظامـی کشـورها علیـه یکدیگـر متوقـف میشـود و بیـش از همـه صـرف
آمادگـی دائمـی جنگـی میگـردد ،شـروری کـه نتیجـۀ ایـن وضعیـت اسـت نـوع

انسـان را مجبـور میکنـد تـا بـرای منظـم کـردن ایـن خصومـت ذاتـی و هدایـت
آن بـه طـرف خیـر و سـالمت زندگـی ،قانـون تعادلـی کشـف کنـد کـه ناشـی از

اختیـار و آزادی دولتهـا و حا کـم بـر آنهـا باشـد؛ و همین طـور قدرت متحدی
کـه حکومتهـا را گـرد هـم آورد و بنابرایـن نظامـی از جهـان وطـن متشـکل از

مجمـوع دولتهـا کـه امنیـت آنهـا را تضمیـن کنـد ،تشـکیل دهـد .ایـن نظـام
ً
کامال خالی از خطر نیسـت زیرا ممکن اسـت قوای انسـانی را به تعطیل و توقف
بکشـد؛ امـا در عـوض حـاوی یـک اصـل تعـادل و برابـری اسـت کـه فقـدان آن
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موجـب تخریـب و انهـدام قـوای انسـانی در نتیجـۀ فعالیتهـای متقابـل آنهـا
میگـردد( ».ک  ،11ص )21

این خود موجب تقویت این امید میشود که بعد از انقالبها و تحوالت بسیار
و آثار متغیر آنها ،غایت عالی طبیعت یعنی یک جهان وطن عمومی به عنوان

زمینهای که تمام استعدادهای اصلی انسان در آن رشد کند ،در شرف تکوین
و تحقق است( .ک  ،11ص )25

طرفداران ایدۀ جهان وطنی ،هستند فیلسوفانی که بر علیه این ایدۀ
در تقابل با
ِ

داد سخن دادهاند.
خردمندانه ِ

این نکتۀ غریبی است که فیلسوفی چون ِهگل -که بازآورندۀ دیالکتیک است و
ّ
به عنوان فیلسوف فیلسوفان سعی در استنتاج هر مقولۀ جزئی از مقولۀ کلیتری دارد
ّ
بطن دیگری استخراج میکند -در مرحلۀ استخراج کشور و
از
هریک
را
ی
کل
و مقوالت
ِ
ّ
ّملت از زمین و انسان ،آنچنان گرفتار ّ
تعصبات غیرفیلسوفانۀ قومی و ملی است که
به دیالکتیک فرمان ایست داده است.

ِهگل به کمک دیالکتیک ،از فرد به خانواده و از خانواده به شهر و جامعۀ مدنی
و از جامعۀ مدنی به کشور میرسد ّاما نا گهان در ذهن خود ،روانی و پویائی را از
ّ
دستور ایست میدهد و از کشور و ملت به زمین و
دیالکتیک بازمیستاند و به آن
ِ
آمد دیالکتیک میتواند محو
انسان نمیرسد .این در حالی است که فرخندهترین پی ِ

ّ
نیستی ملیتگرائی در
دولتهای محلی و پدیدآمدن جهانوطنی و یا به عبارتی دیگر
ِ

هستی انسانگرائی باشد.
ِ

لینو.لنکستردر کتابخداونداناندیشۀسیاسیعقیدۀهگلراچنینبیانمیکند:
یک دولت جهانی یا حتی یک فدراسیون صلحآمیز دولتها در نظر وی [هگل]
ً
انکار دیالکتیک است ،زیرا رژیم سیاسی واحد و مسلط باید ضرورتا ضد خود
را به بار آورد .بنابراین ،در ماهیت واقعی قضیه ،هیچ داور متنفذی میان

دولتهای مطلقه جز جنگ وجود ندارد( .ک  ،8ص )1154
ّ
ّ
ّ
تعصبات ملی به هگل اجازه نمیدهد که از طریق دیالکتیک از ملیتگرایی،
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انسانگرایی را استنتاج کند.
ّ
هنر مل ِی خویش
من نیز چون ِه ِگل به مرز و بوم و ادبیات و آداب و رسوم و عادات و ِ
ایران عزیز و ایرانی بودن  -میبالم ّاما عالقه به ادبیات و هنر و آداب و رسوم ایرانی
ـ ـ به ِ
عقالنیت نظریۀ جهانوطنی نمیبینم .مترجم گرانقدر ایرانی حمید
را در مقابله با
ِ

عنایت ( 1361ـــ  )1311از گفتار سیسرون چنین برداشتی دارد:

سیسرون ،وفاداری آ گاهانه به این «شهر جهانی» یعنی جامعۀ بشری را بلند
پایهترین آیین اخالقی میداند و در عین حال تأ کید میکند که وفاداری

به میهن و زادگاه نیز احساسی پر ارج است ولی میان این دوگونه وفاداری

منافاتی نمیبیند( .ک  ،2ص )128
ّ
بودن زمین و تعلق سرزمینی خاص به گروهی خاص ،هرچند در شرایط
پاره پاره ِ
ّ
میان
رفع تضاد ِ
کنونی جامعۀ بشری طبیعی است -زیرا که واقعیتی است موجود -اما ِ
ِ
ّ
ّ
رسالت سنتزی
جزئیت وجود کشورها و ملتها با کلی ِت زمین و انسان را باید در
ِ
ِ

عقالنیت جهانوطنی را از قوه
دانست که در حال وقوع است و دیر یا زود این سنتز،
ِ

به فعل میآورد.
ّ
ّ
ملتها و دولتها چگونه شکل گرفتهاند؟ آیا تشکیل ملتها و دولتها و
ً
ً
گذاری درندگانی چون
نشانهگذاری
مرزهای بین کشورها ،عینا و دقیقا مشابه عالمت ِ
ِ
ّ
قلمرو آنها نبوده است؟ در طول تاریخ
کردن
شیر یا ببر در جنگلها ،برای مشخص ِ
ِ
هیچگاه مرزها ثابت نبوده و هر زمان که دولتی ضعیف شده یا همسایۀ او نیرومند

شده به این مرزها و نشانهها فشار آمده و جابهجا شدهاند.
ّ
روش فرهنگ غریزی و خالی از
همان
اساس
بر
ها
ت
مل
این مرزها و این دولت-
ِ
ّ
فرهنگ عقالنی پدید آمدهاند .این مرزها و این دولت -ملتها بر اساس زور و قوۀ
ِ
ً
قهریه و صرفا بر اساس زور و قدرت شکل گرفته و هیچ نشانی از عقالنیت و عدالت و
گیری آنها لحاظ نشده است .هر شیری
ذاتی بشری در شکل ِ
ِ
تساوی حقوق فطری و ِ

زور بیشتر داشته قلمرو بزرگتر و پرمایهتری را تصاحب کرده است.
که ِ

این قلمروها در سرتاسر تاریخ یا بر اساس زور و قدرت شکل گرفته یا بر اساس زور
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تصاحب قلمرو
و قدرت جابهجا شدهاند .کشورها یا بر اساس تجاوز به قلمرو دیگران و
ِ

آنان تشکیل شدهاند و یا بر اساس جلوگیری از تجاوز دیگران .بیتردید آن قدرتی که

عوامل فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی و پدیدههای
من از آن یاد کردم ،خود زائیدۀ
ِ
مورد بحث من در اینجا نیست.
پیچیدۀ دیگری است که ِ

شدن
آنچه که من میگویم این است که نه تنها
پیدایش این مرزها و پاره پاره ِ
ِ
ظاهری این
تعادل ناپایدار و
کرۀ زمین با پشتوانۀ زور و قدرت انجام گرفته بلکه حفظ
ِ
ِ

گواه گفتۀ من آن است که امروزه
ساختار فقط با پشتوانۀ زور امکانپذیر شده استِ .
ّ
ا گر در داخل هر کشور ،قدرت مسلط را حذف کنیم ،در آن کشور سنگ روی سنگ

قدرت دولتها را حذف کنیم ،در روی کرۀ زمین سنگ
بند نمیشود و ا گر دولتها و ِ

زور
روی سنگ بند نمیشود.
تعادل هرچند ناپایدار و شکنندۀ فعلی ،در سایۀ قدرت و ِ
ِ
حکمرانی زور
فرد بر فرد ،گروه بر گروه و کشور بر کشور برقرار شده و تا انتقال ،از مرحلۀ
ِ
حکمرانی عقالنیت در روابط اجتماعی و بینالمللی ،راهی طوالنی
و قدرت به مرحلۀ
ِ

در پیش است.

ً
فرهنگ عقالنی و عقالنیت اداره
مبانی
امروزه ظاهرا جامعۀ بشری براساس
ِ
ِ
ّ
گیری دولتها و ملتها برآمده از فرهنگ غریزی و عاری از
میشود در حالیکه شکل ِ
فرهنگ عقالنی انجام گرفته است.
ِ
جاهلیت بشر
تاریخی دورۀ
وجود این مرزهای کنونی و دولتهای فعلی میراث
ِ
ِ
ّ
عایی حا کم بر بشر امروز منافات دارد.
است و با
ِ
عقالنیت اد ِ
ّ
بشر امروز گروه گروه دهها میلیون
لحظهای به وضع
ِ
اسفبار بشر امروز توجه کنیمِ ،
جوان خود را به پادگانها میفرستد تا کشتن و کشته شدن را بیاموزند و در شگفتم
ِ
ّ
که ممالک به ظاهر متمدنتر نیروها و پادگانهای کارآمدتری دارند.

در طول تاریخ هیچ حیوانی به اندازۀ انسان ،همنوع خود را ندریدهاست .جنگ،

فقر ،گرسنگی ،فاصلۀ زیاد طبقاتی ،قحطی ،نابودی و آلودگی محیط زیست از آثار و

نشانههای کوتهفکری بشر امروزی است.
ّ
فکر بسیاری بر تخت
در طول تاریخ ،انسانهای قداره بند و خودشیفته و کوته ِ
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بدبخت زبون را به دست گرفتند و هر زمان
حکمرانی نشستند و افسار مردم بیچارۀ
ِ
ّ
میدان جنگهای ویرانگر بردند و
که اراده کردند چون گلۀ گوسفند ،مردمان را به
ِ
قربانی کردند.
ّ
رهبران خود به مسلخ رفتهاند و فدای
خودکامگی
اسارت
در
بارها
ها
ت
مل
ِ
ِ
ِ
عامل بروز
خودکامگی سالطین و رؤسای جمهور و
ِ
رهبران خود شدهاند .مهمترین ِ
ِ
جنگهای ویرانگر عقدههای خود بزرگبینی ،بیخردی و کوتهفکری ،غرور و تکبرّ
کمان کشورها
جاهالنه ،خوی َددمنشی و وحشیگری و روحیۀ
تجاوزگری رهبران و حا ِ
ِ
بوده است.
شاید کسی که این مطالب را میخواند ّ
تصور کند که من به شکل مرزهای فعلی
و وجود کشورهای کنونی اعتراض دارم و شاید این ّ
تصور ایجاد شود که وجود مرزها

و کشورها و دولتها را در شرایط فعلی نفی میکنم درحالیکه این گونه نیست .باید
ً
فعال با ّ
فرهنگی موجود ،از وجود مرزها و کشورها و دولتهای مستقل
توجه به شرایط
ِ
ّ
ّ
سیاسی کلینگر و دوراندیش ،باید تعل ِق یک
و جدا از هم دفاع نمود ّاما هر فلسفۀ
ِ
ّ
تعلق او به کشور یا نژاد یا ّمل ِت ّ
خاصی
انسان را به جامعۀ انسانی اولیتر و حقیقیتر از ِ
بداند.
َ
در عال ِم نظر هر انسان ابتدا انسان است و در مرحلۀ بعد عضوی از مجموعههایی
ّ
بودن هریک از
نظیر گروههای ملی ،نژادی ،مذهبی یا منطقهای است .صفت انسان ِ

ما ،فرا گیرترین صفت است.

َ
کشورهای مستقل و دولتهای
من در شرایط کنونی در عال ِم نظر وجود مرزها و
ِ

مبانی تشکیل
مستقل را ارثیۀ دورۀ جاهلیت میدانم و هدف آن است که تعارض بین ِ
ّ
مبانی فرهنگ عقالنی را یادآور شوم.
دولت -ملتها و
ِ
آرمان و آرزوی هر انسان خردمند باید جهانوطنی باشد و هر انسان خردمند باید
در جهت اشاعۀ نظریۀ جهانوطنی تالش کند به این امید که در آیندهای نه چندان
دور این انقالب عظیم روی دهد .انقالبی عادالنه ،انسانی ،خردمندانه و انقالبی

حال وقوع است.
تدریجی که چون نیک بنگریم چارهای جز وقوع آن نیست و در ِ
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امروزه جهان آنچنان کوچک شده و پدیدههای محلی و منطقهای ،آنچنان به
ّ
کل جهان سرایت میکند که چارهای جز محدود کردن دولتها و راهی
سرعت به ِ
جز ّ
قوانین جهان شمول ،چه در زمینههای سیاسی و چه در زمینههای
تبعیت از
ِ

زیستمحیطی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی نداریم.

گیری گروههای کوچک اجتماعی و سپس تشکیل روستاها و قبیلهها
شکل ِ
ّ
گیری ملتها و کشورها و
گیری قلمروهای وسیعتر و در پی آن شکل ِ
و سپس شکل ِ
ً
گیری امپراتوریها در کشورهای
متعاقبا ظهور امپراتوریها و
تالشی آنها و شکل ِ
ِ
ّ
تاریخی طبیعی بوده است و کمرنگ
دیگر تا امروز -علت آن هر چه باشد -یک روند
ِ
شدن مرزها و در سایه قرار گرفتن حکومتهای کنونی و قرار گرفتن همۀ مردم و همۀ
ِ
ّ
عقالنی کلینگر و دوراندیش ـ ـ و نظارت
کمیت نظامی جهانی-
تحت حا
ِ
نقاط زمین ِ
ِ
و مراقبت آن نظام جهانی بر همۀ قوانین و حا کمیتهای محلی و فرهنگی و قومی و
ّ
عقالنی طبیعی است.
روند
یک
هم
ی
مل
مذهبی و
ِ
ِ
ّ
ایدۀ جهانوطنی به معنی این نیست که ملتی تمام جوامع بشری را به زیر

سرانجام راه حل
یوغ خود بگیرد بلکه به مفهوم حکومت عقل بر بشریت و بشر است.
ِ

بنیادین بشری در آینده ،برداشتن مرزها ،حفظ محیط زیست و بها دادن
مشکالت
ِ
به ّ
حصول این اهداف با تضعیف مرزها
مواد معدنی و طبیعی و کنترل جمعیت است.
ِ
و
تشکیل حکومت جهانوطنی امکانپذیر خواهد بود.
ِ

افکار عدالتخواهانه و برابری و برادری
ا گر آبشخور ایدۀ جهانوطنی در گذشتهِ ،

بود ،امروزه انگیزۀ بسیار مهمتری حکومت جهانوطنی را ایجاب میکند که همانا

ثبات کرۀ زمین و محیط زیست است .در شرایط
افتادن
به خطر
موجودیت بشر و ِ
ِ
ِ
ّ
مصالح
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی امروز ،وجود کشورهای مستقل و غیر متعهد به
ِ
َ
جهانی -که هریک آزمندانه و با َولع بسیار در رقابتی کوتهبینانه ،به بهرهبرداری از

منابع و معادن زمین مشغولاندـــ امری غیر عقالنی است.
ّ
شمول کلینگر ،عاری از
اساسی جهان
قانون
سرتاسر زمین باید زیر پوشش یک ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
تعصب و نژادپرستی قرار گیرد.
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سربرآوردن
آنچه که امروزه حکومت جهانوطنی را امری جبری و حیاتی ساخته،
ِ
ّ
عی جدید و یک مصلح و ندادهنده و هشدار دهندۀ جدید به نام زمین ،طبیعت
یک مد ِ
و محیط زیست است.

امروزه این زمین و محیط زیست و طبیعت است که با قاطعیت و صالبت ،انسانها

را و دولتها را و دولتمردان را به تشکیل یک حکومت جهانوطنی باز میخواند و

تشکیل چنین حکومتی را جبری و پدیدهای بسیار طبیعی جلوهگر میکند.

امروزه این زمین است که فریاد برآورده که ای انسانها ،هرآنچه از آب و هوا و

درخت و جنگل و دریا و رود و باد و آهن و مس و نقره و طال میخواهید میدهم به

شرط آنکه دوباره به من بازگردانید.

امروزه این زمین است که ندا برآورده ،ای انسانها دیگر زمان مفتخوری و

گری اقتصادی به سرآمده است ،آنچه که تا به حال به رایگان از من به تاراج
الابالی ِ
ً
بردهاید بس است ،زین پس هر چیز را فقط به شما وام میدهم و دوباره باید عینا و
حیات شما را از شما خواهم گرفت.
سالم بازگردانید که ا گر این نکنید
ِ

خوشبختانه سالها است که
گیری جهانوطنی و
ِ
انقالب شکوفنده و بالندۀ شکل ِ

باور نظریۀ جهانوطنی در حال شکوفائی است زیرا این طرح از خرد
گسترش اندیشه و ِ

ران آن همین ویژگی است.
و عقل مایه میگیرد و
نیروی پیش ِ
ِ
ّ
میزان نفوذ حکومتهای محلی کاسته
میدان عمل و
روز به روز از قدرت و
ِ
ِ
ّ
مقبولیت تصمیمات کلینگر و جهانی و زمینشمول بیشتر
میشود و مشروعیت و
ِ
ّ
میشود .آرام آرام حکومتهای محلی تبدیل به سازمانهایی نظیر فرمانداری و یا

قدرت تصمیمهای مجامع بینالمللی
استانداری میشوند و همزمان
میدان عمل و ِ
ِ
ّ
های معطوف به زمین -که ناشی از
و توانائی و تأثیر بازرسان ناظر بر اجرای مصوبه ِ
روند ّکلی ّ
تحوالت چه
مقبولیت
ِ
تدریجی نظریۀ جهانوطنی است -افزایش مییابدِ ِ .
ِ
از جهت نظری و چه از جهت عملی رو به اجرای نظریۀ جهانوطنی دارد .قوانین
پول زمینی و از همه مهمتر َمنش و رفتار و
زمینیِ ،
زبان زمینی ،سالروزهای زمینیِ ،
ُ
بودن بشر بنیادیترین و باالترین
خلق و خوی زمینی در حال نشو و نما است و زمینی ِ
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ویژگی بشر میشود.
ِ
ّ
ایدۀ جهانوطنی به معنی تسلط یک ایدئولوژی و یا یک مرام و مسلک و گروه و
ّ
ایدئولوژی ایدئولوژیها است .جهانوطنی
دسته بر کل جهان نیست .جهانوطنی
ِ
تأمین
فکر گروه .مهمترین وظیفۀ دولت در جهانوطنی،
یعنی آزاد
ِ
ِ
فکر فرد و ِ
شدن ِ

میان گروه و
ذهن فرد ،آزادی حرکت فکر در
حرکت فکر در
آزادی اندیشه ،آزادی
ِ
ِ
ِ
ِ
حرکت فکر در سرتاسر زمین و آزادی انتشار ،امتزاج ،ترکیب ،زایش و نوزائی
آزادی
ِ
اندیشهها است.

در جهانوطنیّ ،
خوانی فرهنگی یک گروه یا یک جامعه
ملیت به مفهوم هم
ِ

خوانی فرهنگی مهمتر از همنژادی خواهد شد.
یا یک قوم ،قوام میگیرد و هم
ِ

هر بخش از زمین ویژگیهای فرهنگی خود را خواهد داشت و هرکس میخواهد
دلخواه خود (از نظر فرهنگی)
بخش
در آن بخش میماند و هرکس نمیخواهد به
ِ
ِ

فرهنگی خود را حفظ و تقویت میکند.
میرود .در جهانوطنی ،هر اقلیم استقالل
ِ
در جهانوطنی حصار و دستبند و پابند از فرهنگها و اندیشهها برداشته میشود.

حکومت جهانوطنی ،مرزها تبدیل به مرزهای اداری خواهد شد و هرگونه
در
ِ
تغییر و ّ
تحول این مرزها به سهولت (به اختیار مردمان همان ناحیه) امکانپذیر

مردم هر ناحیه ،بعضی از این مرزها جنبۀ مذهبی
خواهد بود .چه بسا بر
اساس آرای ِ
ِ
ّ
اساسی
قانون
پیدا کنند ،بعضی قومی ،بعضی ایدئولوژیک و  ...اما همه در سایۀ یک ِ
ِ
زمینی خواهند بود.
حکومت جهانوطنی مرزها شناور خواهد بود و ّ
تنوع فرهنگی در حکومت
در
ِ
جهانوطنی بیشتر خواهد شد.

پاسدار
حکومت در جهانوطنی عاری از هرگونه ایدئولوژی است .حکومت
ِ
حکومت جهانوطنی وظایفی
ایدئولوژیها است نه میزان سنجش ایدئولوژیها.
ِ
غیر ایدئولوژیک و غیر مذهبی خواهد داشت.

رؤیای جهانوطنی واقع بینانهتر و عملیتر از رویای مرامهای اشترا کی است ّاما

فرودست جهان سرهمبندی نشده است .جهانوطنی یعنی
برای خوشایند طبقات
ِ
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عملی شدن همه رؤیاهای انسانهای خردمند ،که ،در قالب همۀ ایدئولوژیهای

انسانی و عدالتخواه ارائه کردهاند.

ذات این
تضمین اجرائی شدن ایدۀ جهانوطنی در انرژی و قدرتی است که در ِ
خاص و یا گروه و نژاد ّ
ایدئولوژی نهفته است .این ایده به طبقۀ ّ
خاصی وابسته نیست

و آبشخور آن عقالنیت است .این ایده وابسته به بشر است ،وابسته به بشر و زمین و

بشر زمینی است.
ِ

در دورۀ جهانوطنی ،مهمترین پاسدار و نگاهبان جامعۀ جهان وطن ،خرد

عقل بشر است .همه ارزشها و انگیزههای بشر ،در دوران جهانوطنی ،از خرد و
و ِ
ّ
بینش کلینگر و وجدانهای آ گاه و خردمند بشر در آن دوره سرچشمه خواهد گرفت.
ِ
آبشخور ارزشها و انگیزههای بشر امروز ،ترس از جزای دنیوی و اخروی است که به

کارآئی کافی ندارد .این ترس باید زایل شود و به جای آن خرد و
تجربه میبینیم
ِ
ّ
شخصیت و فطرت بشر را در دست گیرد .باید خرد -عقالنیت
مهار
خردمندی باید ِ
ّ
همراه با اخالق  -در ژرفای ذهن و شخصیت افراد به صورت وجدان تجلی کند.

ً
بشر زمینی و جهانوطنی قطعا آرامترین و عظیمترین انقالبی است که از بدو
ایدۀ ِ

پیدایش مکاتب سیاسی تا امروز روی داده است .این انقالبی نیست که طی چند
ِ
سال به بار نشیند .شاید قرنها این انقالب طول خواهد کشید .انقالبی است که نه

فرد بشر را تغییر خواهد داد بلکه مفاهیمی نظیر
فردی فرد ِ
های ِ
تنها معیارها و ارزش ِ
ّ
انقالب جهان
ملت ،دولت و بشر و زمین و تکامل همه و همه را دگرگون خواهد کرد.
ِ
وطنی انتقال از فرهنگ غریزی به فرهنگ عقالنی است.
ّ
با این همه این پرسش به جا است که چرا تحقق این آرمان در آیندهای

نزدیک ممکن نیست .در پاسخ باید گفت ایدۀ جهانوطنی از طرفی با چالشهای
ّ
گرائی آزمندانه،
بنیادین و انبوهی مانند مطلقاندیشی ،تعصب ،خودخواهی ،مصرف ِ
بشر
طلبی افسارگسیخته و روحیههای تجاوزگر روبرو است زیرا آبشخور رفتار ِ
برتری ِ
امروزین غریزۀ حیوانی است نه عقالنیت و از طرف دیگر ایدۀ مزبور به عنوان یک

بینی منسجم باید نگرانیهایی از قبیل قالبی شدن انسانها ،یکسان شدن
جهان ِ
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فرهنگها و حذف ّ
سنتها و آداب و رسوم محلی را برطرف نماید.

گسـترش ،رشـد ،تکامـل و اجـرای ایـن انقـالب بـا چالشهـای عظیمـی نیـز مواجـه
ّ
ّ
اسـت .مهمتریـن مانـع در برابـر رواج ایـدۀ جهانوطنـی ّ
تعصبـات ملـی و روحیـۀ ملـت

پرسـتی و میهـن پرسـتی اسـت .هنـوز بشـریت بـه آن مرتبـه از خـرد و عقالنیـت نرسـیده
که انسـانیت را بر ّملیت و قومیت ّ
مقدم بداند .به گفتۀ جان دیوئی ( 1952ـ ـ :) 1859
در ایـن حـاالت بینالمللـی بـودن یـک واقعیـت و قدرتـی اسـت نـه آرزو و امیـد.

روح ملـت پرسـتی ا کنـون مانـع تحقـق ایـن منافـع مـی شـود.

قوای کار و تجارت و علم و هنر و دین امروز با یک روح بینالمللی سازشپذیر

اسـت ،ولی موج عقاید ملت پرسـتی بزرگترین سـدی در راه تحقق این مقصود

است( .ک  ،6ص )458
ً
باالدسـت جامعـۀ بشـری طـرح
حکومـت جهانوطنـی قطعـا بـرای طبقـۀ
طـرح
ِ
ِ
ِ

ّ
کـردن منابـع زمینـی و فاصلـۀ
جذابـی نیسـت زیـرا کـه بـا مصرفگرائـی و حیـف و میـل
ِ

نامعقـول طبقاتـی در سـتیز اسـت .

نظریۀجهانوطنیبایدبهپرسشهایبسیاریپاسخدهد.تکلیفبرتریطلبیهای

قلمـرو فـرد تا کجـا مجاز
فـردی چـه خواهـد شـد؟ انگیزههـای فـردی ،مالکیـت فـردی و
ِ

اسـت؟ تکلیـف شـرکتهای عظیـم و فرا گیـر در سـطح زمیـن چـه خواهد شـد؟ میـزان و
میـدان عمـل ایـن شـرکتها تـا کجـا مجـاز خواهـد بـود؟ احـزاب ،سـندیکاها و محافـل
ایدئولوژیـک تـا کجـا مجـاز خواهنـد بـود؟ چـه تضمینـی وجـود دارد کـه در یـک جامعـۀ
بـدون ارتـش ،گروهـی به سـهولت بخشـی یا قسـمتی یـا همۀ زمین
بشـری بـدون مـرز و ِ
ِ
بدون ارتش ،چگونـه میتوان جلوی
زمیـن بدون مـرز و ِ
را دوبـاره زیـر سـلطه نبرنـد؟ در ِ

شـورش برتریطلبـان محلـی را گرفـت و از سـرایت گروهـی اوبـاش و یاغـی و راهـزن بـه
مناطـق دیگر جلوگیـری نمود؟
ِ

بسـیاری از مبانـی بایـد از پایـه و اسـاس تغییـر کنـد .توسـعه بـه شـکلی کـه تـا امـروز
ّ
انجـام گرفتـه بایـد بـه عنـوان پدیـدهای معیـوب تلقـی شـود .بایـد چـه از نظـر مکانـی و
چـه از نظـر زمانـی بـه توسـعهّ ،کلـی نگاه کردّ .
حتـی باید به ّ
تحوالت اقتصادی و زیسـت
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تاریخی توسعه
محیطی محلی و منطقهای هم ،جهانی نگاه کرد .باید به پیامدهای
ِ
ّ
در آینـدۀ بشـر دقـت کـرد .رشـد و توسـعه بـه شـکلی که تا کنـون انجام گرفته چـه لزومی

منطـق جهانبیـن و آیندهنگـری از آن پشـتیبانی میکنـد .چـه لزومـی دارد
دارد؟ و چـه
ِ

که هر نسـل نسـبت به نسـلهای قبلی نفت ،گاز ،آهن ،گوگرد ،ا کسـیژن ،آلومینیوم و
ّ
 ...بیشـتری از زمیـن را ضایـع کنـد؟ بـا تذک ِـر ایـن نکتـه کـه رشـد فرهنگـی و علمـی و
هنـری را از رشـد صنعتـی و رشـد مصـرف بایـد جـدا کـرد ،زیـرا هیـچ محدودیتی برای
آنهـا جایـز نیسـت.

نفی قانون نیست بلکه هر میزان که دولتها
محدود کردن دولتها به مفهوم ِ
ً
محدودتر شوند -چه در کشورهای کامال مستقل و جدا از هم و چه در جامعۀ

های فردی،
مستلزم حا
جهانوطنی-
ِ
کمیت بیشتر قانون خواهد بود .در سایۀ آزادی ِ
ِ

بستر آزادیها،
روند طبیعی در
تمایالت و آرمانهای بشری و جامعه  -که طی یک ِ
ِ

حکیمانه و خردمندانهتر میشوند و به عقالنیت نزدیک میشوند -در قانون و قوانین
ّ
کمیت کافی برخوردار شوند.
تجلی میکند و آن قوانین باید از قدرت و تأثیر و حا
ِ
قوانین
مؤثرتر
کمیت مقتدرانهتر و
کردن دولت و دولتها یعنی حا
ِ
بنابراین محدود ِ
ِ
ِ
ّ
طی فرایندی طبیعی و عقالنی تا جایی پیش خواهد رفت که
عقالنی .این تحول در ِ
ّ
تبعیت از چنان قوانینی به اجبار و زور نخواهد بود بلکه طبیعی و عقالنی خواهد شد.
آحاد بشر به ّ
رضایت خاطر از قوانین آنچنان پیروی خواهند کرد
تبعیت از عقالنیت با
ِ
ِ

طبیعی خود پیروی میکنند .این آرمانی بس دور و دراز
تمایالت غریزی و
که گویا از
ِ
ِ

مسیر آن است.
است که جامعۀ بشری در روندی طبیعی در
ِ
محدود کردن دولتهای محلی و اداره شدن زمین ّ
توسط نمایندگان بشر زمینی
تمامیتخواه و فرصتطلب و ّ
نباید دستآویز ّ
ّ
عدهای نژادپرست قرار گیرد،
عدهای
به همین دلیل این فلسفه به صورت آرمانی باید تبلیغ شود و شاید پس از صد سال
خرد الزمۀ زندگی در روی کرۀ زمین رسید و وسایل و امکانات
_ پس از آنکه بشر به ِ
الزمه فراهم شد -بتواند اجرا شود.

از فلسفۀ جهانوطنی ،همانقدر که سالطین و شهریاران و رؤسای جمهور و
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نفرت خود را اظهار میکنند به همان میزان هم شکارچیان عقاید
نژادپرستان ِ
سیاسی ،این فلسفه را محملی برای حکومت ّ
عدهای یا نژادی یا کشوری -که خود

ّ
به آن وابستهاند -بر زمین تلقی خواهند کرد و شادمان خواهند شد .به همین دلیل
ّ
فرهنگ جهانوطنی ،آحاد ملت هر کشور و رؤسای جمهور یا سالطین
تا پیدایش
ِ
ّ
تمامیت خود دفاع کنند .ایمان به
هر کشور میبایستی با تمام قدرت از استقالل و
فلسفۀ جهانوطنی به معنی آن نیست که کشوری سادهلوحانه ،امروز مرزهای خود را

به روی جهان باز کند و منابع و معادن خود را در اختیار جهانیان قرار دهد.

فلسفۀ جهانوطنی یک آرمان است و اجرای سادهلوحانه ،عجوالنه و نابخردانۀ

آن تباهی و هرج و مرج و آشوب و غارت و جنگ و نیستی به دنبال خواهد داشت.

عقل سلیم و خرد و آیندهنگری
قضاوت در مورد فلسفۀ جهانوطنی باید بر مبنای ِ

و فــار غ از احساســات نژادپرســتانه و حــس برتــری طلبــی و خــود شــیفتگی باشــد.

مــن خــود در شــرایط کنونـ ِـی جامعــۀ بشــری ،در عمــل ملــی گــرا و در نظــر ،پیــرو مکتــب
جهان وطنی هستم.

ّ
ایدۀ جهانوطنی یک آرمان انسانی است و نباید توقع داشت که بدون آماده
ً
ِ ّ
عمومی جهان ،دفعتا کشوری به تنهایی
عام افکار
بستر فرهنگی و
مقبولیت ِ
شدن ِ
ِ
مرزها را برچیند ،سالحها را نابود کند و پایگاهها و پادگانهای نظامی را تعطیل نماید.
ّ
متأسفانه بشریت محکوم است تا سالیان دراز نظارهگر فجایع و مصائب خود ساختۀ

خود باشد.
ّ
قبول مسئولیتهای
برداشت از حکومت جهانوطنی ،احساس تعل ِق جهانی و ِ
جهانی ،ا گر سطحی باشد نه تنها به تکامل بشری نمیانجامد بلکه جامعه و ّ
بشریت
را به لبۀ پرتگاه میبرد.
ّ
برداشـت غلـط از حکومـت جهانوطنـی ،موجـب تسـلط خودخواهـان بـر بش ّـریت
ّ
خواهـد شـد و تسـلط دوبـارۀ امثـال چنگیـز و هیتلـر را در پـی خواهـد داشـت .حکومـت
ایدئولـوژی خـاص بر زمیـن .حکومت
حکومـت فـرد یـا گـروه یا
جهانوطنـی یعنـی نفـی
ِ
ِ

حکومـت عقـل بـر زمیـن و بشـریت ،یعنـی عقـل بـرای بشـر تصمیـم
جهانوطنـی یعنـی
ِ
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حکومت یک کشور نیست زیرا که جمهوریهای سلطنتی،
نوع
ِ
بگیرد .موضوع ِ
تغییر ِ

اساسـی انسـانها را زیـاد
اساسـی مغایـر بـا حقـوق
پارلمانهـای انتصابـی و قوانیـن
ِ
ِ

میبینیـم .مـا بایـد مفهـوم حکمـران و حکومتکننـده را در ذهـن خـود اصـالح کنیـم.
دیگـر بشـر حیـوان نیسـت کـه زورمنـدان ،سـلطهجویان ،خودخواهـان و خودپرسـتان
حکومـت کنند.

جهان فاضله میانجامد نه یک
آرمان جهانوطنی به ایجاد یک
عملی
ِ
شدن ِ
ِ

مدینۀ فاضله زیرا ساختن یک مدینۀ فاضله در میان شهرها و کشورها و مناطق

جهان
عقبمانده امری محال است .باید جهانی اندیشید و به جای مدینۀ فاضله،
ِ
جهان فاضله هنگامی عملی است که شهری ویرانه و عقبمانده
فاضله را مطرح کرد.
ِ

آباد دیگر
در آن نباشد زیرا از هر شهر عقبمانده امکان هجوم و حمله به مناطق ِ
هست .درهر شهر هم ،آحاد جامعۀ آن شهر باید از ّ
حداقل استاندارد زندگی بشری
برخوردار باشند در غیراینصورت خطر ظهور افرادی وجود دارد که دار و دستهای راه
بیندازند و شهر و زمین را به تباهی بکشند.

مرام
در جهانوطنی و
«زمین فاضله» همۀ مبانی و اصول باید بر اساس ِ
ِ
اصول قبلی باید اصالح شوندُ .جرم باید بیماری
«جهانوطنی» باشد و کلیۀ مبانی و ِ
ّ
تلقی شود زیرا مجرمان مریض هستند و بیمار و معلولاند .بیمه باید سراسری و
فرا گیر شود .امکانات ّاولیه نظیر بهداشت و تعلیم و تربیت باید در ّ
حد مطلوب در
اختیار همگان قرار گیردّ ،
حس برتریطلبی آحاد جامعه باید تحت کنترل درآید ،از

ایجاد عقدههای حقارت باید پیشگیری شود و  ....کنترل موالید باید اجرا شود ،یک
میلیارد مرفه بهتر از هفت میلیارد جمعیت است که پنج میلیارد آن فقیر باشندّ .اما
اجرای این موارد و حصول این آرمان چگونه امکانپذیر است؟ تأمین بودجۀ این
عوارض بهرهبرداری از منابع و معادن ،امکانپذیر است .باید
طرح از طریق دریافت
ِ

یک نهاد بشری (بین المللی) به عنوان نمایندۀ کرۀ زمین ،سهم کرۀ زمین را  -که
تولید کنندۀ ّ
مواد خام و طبیعی است  -از فروش کاالهای صنعتی دریافت نماید و در
جهت اهداف نظریۀ جهانوطنی هزینه کند .دریافت این عوارض ّ
حتی امروز هم که
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زمین یکپارچه نیست امکان پذیر است.

برابر آنچه
دریافت
عوارض بهرهبرداری از منابع و معادن زمین -به میزانی دهها ِ
ِ
ً
کاهش
شدن محصوالت صنعتی و متقابال
که امروزه دریافت میشود  -موجب گران ِ
ِ
کاهش
وجود این
تقاضا خواهد شد ــ که در جای خود پدیدۀ میمونی است ـــ ّاما با
ِ
ِ

محل این عوارض به دست خواهد آمد.
تقاضا ،منابع بسیار هنگفتی از ِ
ّ
طرح
ممکن است تصور شود که من سادهلوحانه و تنها به قاضی رفتهام و ِ
ّ
حکومت جهانوطنی
طرح
ِ
ِ
حکومت جهانوطنی دادهام .ممکن است تصور شود ِ
داستان سادهلوحانۀ خیالی است که ما به شیرها بگوئیم به گوزنها کاری
مانند این
ِ

نداشته باشید و به گوزنها بگوییم که هر روز یکی از شما داوطلبانه خود را به کام
راه صلح و دوستی شوید .من این نقد و پندار را تأیید میکنم.
شیرها بیندازید و شهید ِ
و تا حدودی با این گفتۀ هابز ( 1679ـــ  )1588موافقم که گفته است:
«مردم نسبت به یکدیگر مثل گرگاند»( .ک  ،5ص )19

حکومت جهانوطنی با موانع اساسی و بزرگی روبرو است که تا سالیان
نظریۀ
ِ
دراز امید به اجرای آن نیستّ ،اما ٔ
چاره دیگری هم نیست.

آحاد مردم و چه میان اقوام
تاریخ بشری که نگاه کنیم چه میان ِ
به هر لحظه از ِ
ّ
و چه میان ملتها و دولتها ،دو نیرو همیشه آنان را در تعادلی ناپایدار نگه داشته

است .یک نیرو ناشی از غریزۀ برتریطلبی و زیادهخواهی و یا رفع نیاز ،یک نیرو هم

ناشی از دفاع از قلمرو.

ّ
حرف
این که گفتهاند معیارهای عدالت و برابری و حق را قدرت تعیین میکند ِ
بیربطی نبوده است .هر فرد و گروه و قوم و کشور ا گر امروز بیش از اندازه نجابت به

بشری امروز ،نابود میشود .ا گر
غیرانسانی جامعۀ
اجتماع غیراخالقی و
خرج دهد در
ِ
ِ
ِ
ّ
آحاد مردم با هم ،طبقات با هم ،اقوام با هم ،کشورها با هم را،
امروز ِ
وضع ِ
دقت کنیم ِ
نسبت اینها را با هم تعیین میکند .امروزه
قدرت تثبیت کرده و تا دههها هم قدرت
ِ
ّ
آرمان عدالتخواهانه و کمالطلب است که
حق را قدرت تعریف میکند .فقط یک ِ
ناپایدار مبتنی بر قدرت را دگرگون میکند.
تعادل
این وضع را و این
ِ
ِ
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جهان وطنی و اعالمیۀ حقوق بشر

اعالمیۀ جهانی حقوق بشر درخشانترین نشانۀ تکامل فرهنگ بشری است.

حدود شصت سال پیش ،فرهنگ بشری چشمش به اعالمیۀ جهانی حقوق بشر
روشن شد .این ّ
تحولی عظیم ،از نظر فکری برای بشر بود .اعالمیۀ مزبور ّاولین گام در
ّ
شدن آراء و عقاید فالسفه و متفکرانی است که جهانی میاندیشیدند
جهت عملی ِ
ّ
و کلی مینگریستند .به سخنی دیگر تصویب اعالمیۀ جهانی حقوق بشر آغاز عملی
شدن نظریۀ جهانوطنی است.
ِ

ً
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر دفعتا و نا گهانی پدید نیامده است .بشر روزگاری به

درازای تاریخ در پهنهای به وسعت زمین ظلم و بیدادگری و ستم و تجاوز و تحقیر

های عقالنیت و خرد راه
دیده تا گام به گام از خوی ددمنشی و غرایز حیوانی به دروازه ِ
یافته است.

به یاد داریم که میلیونها نفر همین هفتاد سال پیش ،در پیشگاه پیشوای

شعار «های هیتلر» سردادند و با اعتقاد به تفاوت انسانها
عقبافتادهای چون هیتلر ِ

راه این
از نظر سرشت ،به
پاالیش نژاد پرداختند و شگفتتر آن که میلیونها نفر در ِ
ِ
تعصب و ّ
مکتب ّ
تحجر جانفشانی کردند.
ِ
اجداد ما ،همۀ اجداد مردمان زمین ،در طی هزاران سال شهید دادند ،خواری و
ّ
خفت و ظلم و ستم دیدند تا اعالمیۀ جهانی حقوق بشر پدید آمد .اعالمیه را ما ،همۀ

ما ،همۀ زمینیان و همۀ بشر پدید آوردهاند.
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ّاولین شناسنامۀ بشر امروزی است و گویا بشر پس از
َ
آن ،تازه به دنیا آمده است .هزاران سال ما در جهل و جهالت و کوری و منگی و کری
ّ
طفولیت به نوجوانی را تجربه میکند .تازه امروز بشر زشتی
بودیم .تازه امروز بشر گذر از

پلیدی خودکامگی و استبداد را درک میکند و تازه امروز فرزندان استعمارگران،
و
ِ
پدران خود را لعن میکنند.
ّ
بودن
خردمند امروزی ،موظف
بشر
سیاسی مورد
اصل ّاول فلسفۀ
ِ
ِ
قبول ِ
ِ
ِ
رعایت حقوق فطری و ذاتی بشری است.
حکومتها به قبول و
ِ
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ّ
حق
بــر اســاس اعالمیــۀ جهانــی حقــوق بشــر ،هیچ حکومتــی و حتی هیــچ ا کثریتیِ ،
ـوق فطــری و بشــری و یــا حـ ّ ِـق وضـ ِـع قانونــی نافـ ِـی ایــن حقــوق را نــدارد.
نفـ ِـی ایــن حقـ ِ

ـون خــالف اعالمیــۀ جهانــی حقــوق بشــر باطــل و هــر عمـ ِـل مخالــف اعالمیــۀ
هــر قانـ ِ
ُ
جهانی
ـدن اعالمیــۀ
جهانــی حقــوق بشــر خــالف و جــرم اســت .بــا وجــود ایــن ،عملــی شـ ِ
ِ
نظر
حقــوق بشــر در هــر ناحیــهای نیــاز به توســعۀ سیاسـ ِـی قبلــی دارد .در جوامعی کــه از ِ
سیاســی عقــب افتادهانــد ،اجــرای کامــل اعالمیــۀ جهانــی حقــوق بشــر بــا مقاومتهــا و
مشــکالتی روبــرو اســت.

فطری بشر سخن میگویم منظور این
وقتی من در این کتاب از حقوق ذاتی و
ِ
ّ
نیست که این حقوق از آسمانها و ملکوت اعلی توسط علتالعلل و خدا و یا طبیعت

حقوق ذاتی و فطری این است که
ابالغ شده و دارای ارزش ذاتی است .بلکه منظور از
ِ
طبیعی است و منظور از طبیعی این است که پس از میلیونها سال طی یک روند

نخبگان جامعۀ انسانی این حقوق را نه با
تکاملی تاریخی ،خردمندان و فرزانگان و
ِ
ِ
مشروعیت این حقوق
زور و فشار بلکه با تکیه بر عقل و خرد پذیرفتهاند .در حقیقت
ِ

انسان زمینی سر برآورده ،محکمتر و پذیرفتنیتر است تا
از آنجا که از عقالنیت و خرد
ِ
اینکه آن را به نا کجاآباد و ملکوت اعلی و غیره ُمنتسب کنیم.

مخالفان خود
بودن این حقوق اصرار کنند میتوانند با
ِ
ا گر فیلسوفانی بر آسمانی ِ
صدها سال دیگر هم به بحث و مجادله مشغول شوند ّاما من هرگز لحظهای ّ
معطل و
ِ
منتظر نخواهم شد و این حقوق را با جان و دل پذیرفتهام و آن را محدود کننده و ناظر

اساسی هر کشوری میدانم.
و مراقب قانون
ِ

مــن و امثــال مــن ،ســال بــه ســال و دهــه بــه دهــه و قــرن بــه قــرن بــر اســاس عقالنیت

و خــرد ،ایــن حقــوق را بررســی و تجدیــد نظــر میکنیــم و ایــن کار مــا عاقالنــه اســت و
حــق داریــم چیــزی را کــه اعتبــاری میدانیــم مــورد تجدیــد نظــر قــرار دهیــمّ .امــا ا گــر بــه
اشــتباه آن را مطلــق و ملکوتــی میپنداشــتیم هرگــز جــرأت و جســارت و اجــازۀ اندیشــه

در آن را بــه خــود نمیدادیــم.

در جوامع امروزی ،حا کمیت از ِآن قانون است و مهمترین بخش از یک نظام
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مصوبات ّقوۀ ّ
حکومتی قانونگذاری است .زیرا ّقوۀ مجریهّ ،
مقننه را اجرا میکند
ّ
ّ
ّ
ّ
عمال
و قوۀ قضاییه طبق مصوبات قوۀ مقننه قضاوت میکند .انشاء قانون یعنی ِا ِ
اساسی
حا کمیت .ا گر بپذیریم که قوانین در کشورهای مختلف نمیتوانند با قانون
ِ

جهانی
آنها معارض باشند و قوانین اساسی هر کشوری هم نمیتواند با اعالمیۀ
ِ
حقوق بشر در تعارض باشد و قبول کنیم که اعالمیۀ جهانی حقوق بشر چکیدۀ هزاران

سال اندیشه ،خرد و فلسفه و اخالق بشری است و به عبارت دیگر مفاد اعالمیۀ مزبور،

سیاسی
مظهر فلسفۀ
فرزانگان
فرزانگان تاریخ بشری است ،میتوان گفت که کلیۀ
ِ
ِ
ِ
ّ
تاریخ بشری گرد هم آمدند و مفاد اعالمیۀ مزبور را به صورت قانونی جهان شمول به
ِ

حکومت عقال و
بشریت ارائه کردند و از این جهت میتوان گفت که فرزانه ساالری و
ِ

فالسفه جامۀ عمل خواهد پوشید.

میدانیم که بیش از شصت سال از صدور اعالمیۀ جهانی حقوق بشر گذشته

است و امروزه از نظر سیاسی ،افقهای وسیعتری به روی بشر گشوده شده است که

بازنویسی اعالمیۀ مزبور را ایجاب میکند.
مرور و
ِ

فرهیختگان برگزیدۀ بشریت باید بر مبانی
حقوق بشر بایستی دوبارهنویسی شود،
ِ
اصول نظریۀ جهانوطنی ّاتفاق کنند و این اصول باید به تدریج در اعالمیۀ جهانی
و ِ
حقوق بشر و در قوانین اساسی ّ
اجرای این
کلیۀ کشورها گنجانیده شود .نظارت بر
ِ
ِ
قضائی بینالمللی قرار گیرد.
سازمان
اصول هم بایستی در اختیار یک
ِ
ِ
ّ
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر واالترین اثر مکتوب بشری است ّاما با گذشت بیش از
ِ

شصت سال از تصویب آن ،امروز نگاه به بشر و نگاه به زمین و نگاه به آینده ،نگاهی

خردمندانهتر ،متعالیتر و وسیعتر از آن است که در اعالمیۀ مزبور گنجانیده شده است
و مرور دوبارۀ آن اعالمیه گریز ناپذیر است.

تکامل عقلی دست
خردمندان جهان آن است که بشر به آن مرحله از
آرزوی
ِ
ِ

اصالحات اعالمیۀ جهانی حقوق
یابد که در آن مرحله فلسفۀ جهانوطنی شالودۀ
ِ
بشر شود.

آنچه که من در این کتاب به عنوان نظریۀ جهانوطنی بیان میکنم افقهای
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ّ
انسان
تازهای میگشاید تا اعالمیۀ جهانی حقوق بشر از منظری جهانیتر و کلیتر به
ِ
ّ
فار غ از ملیت و نژاد و قومیت و مذهب و جنسیت نگاه کند.

ّ
جهانوطنی و کلینگری به فرهنگ و تنوع فرهنگی

من در این کتاب با ّ
مکتب «جهانوطنی» ،به فرهنگ
پایبندی خود به
توجه به
ِ
ِ
ّ
نگاهی کلینگر دارم .از این منظر ،فرهنگ بشری موجودی است زنده ،واحد و مرکب،
با عمری به قدمت بشر که در پهنهای به وسعت زمین زیسته و خواهد زیست.

فرهنگی اقوام و ملل و طوایف
نفی ویژگیهای
ِ
کلینگری به فرهنگ به مفهوم ِ

گرامیداشت ویژگیهای
مفهوم عزیز شمردن و پاسداری و
گونا گون نیست بلکه به
ِ
ِ
ّ
فرهنگی هر ملت و قوم و طایفه است ،زیرا از دیدگاه جهانوطنی ،آنها اجزاء یک
ّکل به نام فرهنگ بشری هستند .انسان کلینگر ّ
کلیۀ آداب و رسوم و سنن و اعیاد و
 ....هر ناحیه را جزئی از کل و جزئی از فرهنگ بشری میداند و مادام که در فضای

فرهنگ جهانوطنی ،قابلیت ماندگاری و توسعه و ترویج داشته باشند نه تنها
آزاد
ِ
ِ
ّ
نمو آزادانهتری خواهند
هیچ مانع و سدی در مقابل آنان نیست بلکه امکان نشو و ِ
کنونی زمین است که موجب میشود در داخل هریک از
داشت .این مرزبندیهای
ِ
فرهنگی اقوام ضعیفتر را فراهم
قوم برتر و زورمندتر ،مایۀ استثمار
این مرزها ،استبداد ِ
ِ
ذوقی همۀ گروهها،
کند.
ِ
فرهنگ جهانوطنی به همۀ سلیقههای سیاسی و تمایالت ِ

نمو بیشتر میدهد.
آزادی و آزادگی و
ِ
امکان نشو و ِ
ّ
از دیدگاه «کلینگری» به فرهنگ:
ّ
فرهنگی
فرد ،محله ،طایفه ،قبیله ،قوم و ملتها ضمن گرامی داشتن ویژگیهای
ِ
تعصب و ّ
خود ،باید آزادمنشانهتر و عاری از ّ
تحجر ،نسبت به فرهنگ اقوام و ملل
دیگر و فرهنگ بشری بنگرند .همۀ اینان دست در دست هم در حال تکامل و تعالی

بخشیدن به فرهنگ بشریاند.

چنانچه از منظری دیگر به فرهنگ بشری نگاه کنیم علوم ،فنون ،هنر ،دین،
ُ
گون فرهنگ بشریاند که با کنش و وا کنش ،دادوستد،
فلسفه ،عرفان بخشهای گونا ِ
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همه با هم فرهنگ بشری را ساختهاند و میسازند.

هر جزء از فرهنگ بشری در حال ساختن فرهنگ بشری است و همزمان فرهنگ
ُّ
ُّ
بشری ،در حال ساختن اجزاء .جزء ،کل را دگرگون میکند و میسازد و کل دوباره جزء

را دگرگون میکند و میسازد و از این رهگذر هر لحظه فرهنگ بشری پربارتر و متعالیتر
میشود .در نتیجۀ این دادوستد ،فرهنگ بشری توسعه و گسترش یافته و از فرهنگ

انسان غارنشین به فرهنگ بشر امروزی تبدیل شدهاست.
ّ
منظر کلینگری به فرهنگ بشری در مییابیم که ا گر فرهنگ بشری را مانند یک
از
ِ
ّ
کوه ّ
تصور کنیم آنچه که فرهنگهای محلی و قومی نامیده میشوند برآمدگیهایی از

آن کوه هستند که در مقایسه با آن کوه ناچیزاند.
ّ
ما به فرهنگهای محلی و قومی بیش از ّ
حد بها میدهیم ،علت آن است که

میبینیم زبان ،آداب و رسوم و اعیاد و جشنها و سالگردها ،اساطیر و افسانهها،
نقاشی و معماری و موسیقیها ،نوع پوششها ،شکل و چند و چون حا کمیتها و

دولتها ،نوع پول و روابط تولید و توزیع کاالها ،نوع خورا ک و شکل غذاها و  ...کم و
ّ
بیش از جایی به جایی دیگر متفاوت است و ّ
تصور میکنیم که هر ناحیه و قوم و ملتی

فرهنگی جدا گانه دارد در حالیکه آنچه که گفته شد نماد و ظاهر و روبنای فرهنگ
است ،اما مهمتر از همۀ آنها این است که همۀ اقوام زبان دارند ،همۀ اقوام آداب و

رسوم و عید و جشن و روز عزا دارند ،همۀ اقوام اساطیر و افسانه دارند ،همه نقاشی

و معماری و موسیقی و خوشنویسی و صنایع دستی دارند ،همه حا کمیت و دولت و
قانون دارند ،همه مکتب و مدرسه و دانشگاه و بیمارستان دارند ،همه قوانین ّ
مدون

و سیستم حقوقی ّ
مدون دارند ،همه تولید و توزیع در کارخانهها و بنگاههای متمرکز
دارند ،همه میخواهند در کمترین زمان بیشترین عمل را انجام دهند و مهمتر

از همه اینکه همه روز به روز بیشتر به عقل تکیه میکنند و عقالنیت را راهبر و

راهنما میدانند.
ّ
اهمیت یک تابلوی نقاشی و یا ّ
من از منظر «کلینگری» به فرهنگّ ،
حتی یک
ِ
ّ
ّ
تکامل تاریخیای که
سبک نقاشی را در مقابل آن تحول و
نقاش بزرگ و یا حتی یک
ِ
ِ
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نقاشی را پدید آورده ناچیز میدانم.

من کشفیات و اختراعات هریک از بزرگترین دانشمندان را در برابر آن فرآیند

تاریخیای که علم را پدید آورده ناچیز میدانم.
من یک غزل و یا ّ
حتی یک دیوان از معروفترین شعرا را در قبال آنچه که طی یک

فرآیند تاریخی شعر را پدید آورده ناچیز میدانمّ .
حتی اثرهای ادبی فاخر و ارزشمند
جهان را در قبال روند تاریخیای که ادب و ادبیات را پدید آورده ناچیز میدانم.
ّ
انسان کلینگر ،هنر را به پای هیچ هنرمندی ،شعر را به پای هیچ شاعری و علم را
ِ
به پای هیچ عالمی قربانی نمیکند و این عبارات از ارج و منزلت عالمان و هنرمندان

هیچ کم نمیکند.
ّ
خالصه آن که فرهنگ بشری دریا است و فرهنگهای محلی و قومی و ملی،

جویها ،نهرها و رودهای آن دریا هستند.

ممکن است به نظریۀ جهانوطنی این ایراد گرفته شود که اجرای جهانوطنی

ّ
یکسانی فرهنگها
تنوع فرهنگی را از بین خواهد برد و به قالبی شدن و یکنواختی و
ِ
منتهی خواهد شد .در جواب باید گفت:
ّ
در زمین بدون مرز ،ویژگی فرهنگهای محلیّ ،
تنوع و قوام و قدرت بیشتری
ِ
ِ
ِ

خواهند یافت .رقابت اقوام و شهرها و ایاالت و آمیزش و دادوستد مرامها ،ادیان،
باورها و آداب و سنن ،صورتی بهتر و انسانیتر خواهند یافت .از طرفی دیگر  -با توسعۀ
وجود خارجی
انفجارگونۀ ارتباطات در سالهای اخیر  -چیزی به نام مرز فرهنگی
ِ

حکومت جهانوطنی چنین مرزی را تهدید کند زیرا مرزهای کنونی فقط
ندارد که
ِ
جنبۀ سیاسی و اقتصادی و جغرافیایی دارند تا فرهنگی.

تبدیل مرزهای کنونی به مرزهای اداری -مرزهایی نظیر مرز بین ایالتهای

گونا گون در کشورهای فدرال -موجب ارتباط و تبادل بیشتر و آسانتر فرهنگهای
ً
سالم خالی از استبداد و تنگنظری میشود که احتماال
محلی در یک میدان رقابت ِ
اقوام گونا گون خواهد شد.
موجب تقویت ویژگیهای فرهنگی ِ

منابع زمینی یک کشور ،به نفع ویژگیهای
در حکومت جهانوطنی ،سرمایه و
ِ
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فرهنگی یک قوم ّ
خاص در آن کشور مصادره نخواهد شد و رقابت عادالنه بین
ِ

تاریخی
فرهنگی گونا گون برقرار خواهد شد و این ویژگیها در مسیر تکامل
های
ویژگی ِ
ِ
ِ
فرهنگی محلی و قومی،
فرهنگ بشری عادالنه و فعاالنه شرکت میکنند .ویژگیهای
ِ

شایستگی رشد و توسعه را دارند که گسترش مییابند و یا در میدان رقابت
یا لیاقت و
ِ
عادالنه ،دارای پویائی و توان ایستائی و جاذبههای الزمه نیستند که در آنصورت

افول خواهند کرد.
ّ
رهبران کشورهای غیر فدرال -که دارای
ذکر این نکته نیز بهجا است که عدهای از
ِ

حکومت مرکزی مقتدر میباشند -اصرار بر رواج و تقویت فرهنگ و آداب و سنن مورد
ّ
محلی و قومی دارند و ّ
تصور
دولت مرکزی ،در سراسر مملکت و نفی فرهنگهای
قبول ِ
ِ
یکپارچگی کشور بهتر تأمین میشود ،در حالیکه اینگونه
میکنند که از این طریق
ِ
ً
رفتار از نظر تاریخی مآال موجب از هم پاشیدگی و تجزیۀ این کشورها خواهد شد.
یکپارچگی آنها را بهتر
باید به اینان پند داد که فدرالیسم به ویژه فدرالیسم فرهنگی
ِ
تأمین میکند.

جهانوطنی و محیط زیست

مسائل مربوط به محیط زیست و بهرهبرداری از معادن و منابع طبیعی ،جنگلها،

ّ
جو زمین و فضا ،رودها و دریاچهها و اقیانوسها ،طرحهای افزایش یا کنترل جمعیت
ِ
ّ
و  .....همه و همه مسائل ملی نیستند بلکه مسائل بشری و جهانی هستند و باید

کمیت یک نظام جهانی و جهان وطن و قوانین جهانی و جهان وطن قرار
تحت حا
ِ
ّ
قدرت حکومتهای ملی در
بیشتر
گیرند و به همین دلیل در آینده تضعیف هر چه
ِ
ِ
تصمیمگیری در موارد باال یک ضرورت است.
فرهنگ (یافتهها و ساختهها) گرانبهائی را برای
نسل کنونی همزمان که
ِ
نسل آینده به ارث میگذارد ،ارثیههای بسیار شومی را نیز به نسلهای آینده

تحمیل میکند.

یافتههای علمی ،اختراعات ،ا کتشافات ،آثار هنری ،فرودگاهها ،شاهراهها و ....

همه به نسل آینده تحویل و تقدیم خواهد شد ،لکن معادن متروکه ،جنگلهای
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ویران شده ،هوای آلوده ،فضوالت اتمی ،انبوه زبالههای دفن شده ،آبهای جاری و
زیرزمینی آلوده و  .....را نیز به نسل آینده تحویل میدهد .چه نظامی باید این نفع و
ِ
زیان را بررسی کند ،قضاوت کند و تصمیمات اجرائی بگیرد؟

متداول بهرهبرداری و مصرف از
فعلی
ِ
زمین با جمعیت کنونی و با روشهای ِ
منابع طبیعی ،تا چند سال دوام میآورد؟ آیا هوا ّ
حتی در اعماق جنگلها و بیابانها
یا ِآب اقیانوسها ،میوۀ درختان ،گوشت حیوانات ،دانۀ غالت و  ....تغییر نکردهاند،

دگرگونی
ا گر کردهاند در چه جهتی و تا کجا میتواند در همین جهت حرکت کند؟ یک
ِ
عظیم در نگرش ما به همۀ این امور ضروری است.
بشر امروز آنچنان بیمحابا و در مواردی نابخردانه و حریصانه به طبیعت و زمین
ِ

یورش برده که بقاء خود و جانداران و گیاهان را به مخاطره انداخته است و این خطر

خردمندان بشر امروزی است.
فکری
ِ
یکی از مهمترین دغدغههای ِ
ّ
حتی ا گر این تهدیدهای زیست محیطی و خطراتی که زمین و بشریت را تهدید
ّ
کردن طبیعت و اسراف را نداشت .این معیار
حق آلوده
ِ
میکند نبود باز هم بشر ِ
کوتهبینانه که مصرفگرایی را مایۀ فخر و افتخار میدانند باید تغییر کند .انسان

ِخردمند ،مصرفگرایی و اسراف را نشانۀ کوتهبینی میداند .باید استفاده از کاالهای
باب روز بلکه نوعی ارزش معرفی کنیم _ که واقعا اینها می توانند
کهنه را نه تنها ِ
ارزش هایی ناشی از خردمندی باشند _ و ذهنیات مردم را با این ارزشها آشنا کنیم

که استفاده از کاالهای کهنه و قدیمی ،افتخارآمیز و نشانۀ خردمندی است.
ّ
طی دو قرن اخیر بشر از لحاظ صنعتی و فنآوری جهشهای بزرگ و پیشرفتهای
شگرفی داشته است ّاما خرد و طبع و َم ِنش او متناسب با این پیشرفتها تکامل پیدا

مصرف نابخردانه و حریصانه ،نسبت
شوق
ِ
طمع بهره ِکشی از زمین و ِ
نکرده است .آز و ِ

به گذشته به مراتب فزونی یافته است .هر انسان امروزین صدها و یا در مواردی
انسان چند قرن پیش نفت ،گاز ،آهن ،مس ،ا کسیژن و .........
هزاران برابر بیشتر از
ِ

مصرف میکند و هزاران برابر بیش از او به زمین و طبیعت زیان میرساند.

کنترل زاد و ولد است .در این
بشر امروز ،محیط زیست و
حیاتیترین مسئلۀ ِ
ِ
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اتوبوس بیش از این نمیتوان مسافر جا داد .این چه هنری است که جمعیت زمین

را به هفت میلیارد رساندهایم؟ این چه هنری است که جمعیت تهران را به سیزده
یاد آن ریهها و
یاد آن
آسمان آبی بخیرِ .
یاد آن آب و هوا بخیرِ .
میلیون رساندهایم؟ ِ
ِ

یاد آن
یاد آن
خلوتی خیابانها و کوچهها بخیر و مهمتر از همه ِ
قلبهای سالم بخیرِ .
ِ
های سالم و دلهای آرام و آرامشها بخیر.
روان ِ

در یکصد سال اخیر ما سرمست و مدهوش از ا کتشافات و اختراعات ،بس ناپخته

و خام بودهایم .به یاد آوریم که:

دودآلود شهرها و مناطق و سالنهای صنعتی
همین دیروز بود که به هوای
ِ

میبالیدیم و به هیاهو و سروصدای آنها افتخار میکردیم.

گویا همین دیروز بود که از بخار و دودی که از دودکش کشتیها و قطارها و
ّ
انبوهی این دود و َدم را نشانۀ پیشرفت و
و
بردیم
می
ت
لذ
کارخانجات به هوا میرفت
ِ
ّ
ترق ِی خود میدانستیم.
کاربرد کودهای صنعتی و شیمیایی را معجزۀ مشکلگشای
همین دیروز بود که
ِ

کشاورزی و دامپروری میدانستیم.

انبوهی ماشینها در
همین دیروز بود که از شلوغی و ازدحام جمعیت شهرها و از
ِ

خیابان و کوچهها دلشاد بودیم.

درون جنگلها
های ِ
همین دیروز بود که ساختن شاهراه و راه آهن و تونل و پل ِ

و مناطق ِبکر را مایۀ افتخار خود میدانستیم و از دیدن جادههای پیچ در پیچ در آن
ّ
مناطق لذت میبردیم.
انسان خردمند چه به موقع هوشیار شد و به فکر زمین افتاد .به فکر
به راستی که
ِ

محیط زیست افتاد ،به فکر بهداشت آب و هوا و فضا و خا ک و جنگل و  ...افتاد .ا گر

دیر بجنبیم ،زمین را وخود را فاسد کردهایم.

مـا هرچـه رودخانـه بـود تسـخیر کردیـم .طبیعـت ،آبهـای پـا ک را از دل
کوهسـارها بـه دامنههـا جـاری میکنـد ّامـا مـا یکسـره آن را از لولههـای فاضـالب،

آلـوده بـه طبیعـت برمیگردانیـم.
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هیچ نقطهای از زمین ،دیگر آن هوای پا ک را ندارد .این آب ،این هوا دیگر پا ک
ّ
و مصفا نیست.
بشر امروزی با زمین و طبیعت آنگونه رفتار میکند که بچههای دارا ّاما بیفرهنگ
ِ
با اسباببازیهایشان.

اجداد ما موجوداتی مفلوک ،عقب
چند ده هزار سال پیش در مقایسه با امروز،
ِ

افتاده و غریزی مانند آهوان بودهاند .محفظۀ فکر آنان را فقط شکم و تناز ع بقاء به
سبک ابتدائی و ارضای غریزهها تشکیل میداد .همه چون نوزادان که همه چیز را

غارنشین ما به
اجداد
به دهان میبرند ،همه چیز را فقط برای خوردن میدیدند.
ِ
ِ

طور غریزی از راه بقای خود به بقای نسل عمل میکردند .بسیار بعید مینماید که
در ّ
غارنشین ما مقولۀ حفظ و بقای نوع انسان و یا بقای جانداران و
مخیلۀ اجداد
ِ
گیاهان هرگز خطور کرده باشد.
بقای فرد امروز هم از ّاولین اصول هر مکتب فکری است ّاما بشر ،امروز
اصل ِ
نوع انسان و طبیعت هم
در سایۀ عقل و خرد همزمان عالوه بر بقای فرد ،به بقای ِ
میاندیشد.

جهانوطنی و حدود جمعیت

افزایش زاد و ولد و میزان جمعیت در یک کشور مسئلۀ آن کشور نیست ،مسئلۀ

بشریت است .در صورت عملی شدن نظریۀ جهانوطنی ،یک مجمع جهانی حق دارد
میزان جمعیت و حدود آن را برای زمین و هر کشور تعیین و برنامهریزی کند.

جمعیت کره زمین باید کاهش یابد و جمعیت ایران با توجه به شرایط طبیعی و

جغرافیایی ،باید حدا کثر تا  30میلیون نفر محدود شود.

روند افزایش جمعیت جهان تا کجا ادامه خواهد یافت؟ رابطۀ امکانات زمین و

جمعیت چیست؟ آیا روند افزایش جمعیت جهان معکوس خواهد شد؟ چه زمانی

تثبیت جمعیت تصمیم خواهد گرفت؟
دانش بشری دربارۀ کاهش و
فرهنگ و
ِ
ِ

آیا با هفت میلیارد جمعیت در کرۀ زمین ،و تأ کید بر حفظ محیط زیست ،امکان
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استاندارد قابل قبول وجود دارد؟
حداقل
تأمین شغل و درآمد و رفاه برای همه ،با
ِ
ِ

شک نیست که وضعیت زندگی طبقات فرودست جامعه باید بهبود یابد ،در

کثریت جمعیت زمین را تشکیل
صورت باال رفتن سطح زندگی این طبقات  -که ا
ِ
شغل بهتر و یا درآمد
میدهد  -چه فشاری بر منابع زمین وارد خواهد شد؟ تأمین ِ

بیشتر این طبقات ،و این به معنی فشار بیشتر بر منابع زمین.
مصرف
بیشتر یعنی
ِ
ِ
تقلیل جمعیت زمین میرسیم .دو میلیارد جمعیت با
بنابراین دوباره به نتیجۀ
ِ

سطح زندگی مناسب ،بهتر از هفت میلیارد جمعیت است که پنج میلیارد آن فقیر یا
گرسنهاند .ممکن است فردی ّ
تصور کند که چارۀ کار ،تقلیل سطح زندگی ثروتمندان
تدریجی
جهان به نفع طبقات فقیر و فرودست است در حالیکه چارۀ فقر ،تقلیل
ِ
جمعیت کرۀ زمین است.
آنان که با کنترل و تحدید جمعیت مخالفت میکنند در گوشهایشان پنبه

های ستمدیده را نشنوند .نجوای عجیبی به گوش میرسد،
کردهاند تا نجوای انسان ِ
قانون
انسانهای فقیر و بیکار و یا کارفروش به یکدیگر زنهار میدهند که نزائید ،این ِ
(کار بدنی) آنان را به این پندار میرساند که
آلود
ِ
ستم ِ
اقتصاد کار فروشی و کار خری ِ
درد بزرگی است که
«ما دیگر بچههایی نمیزائیم که برای شما کارفروشی کنند» و این ِ
کودکان بیشتری میزایند.
هرچه آنان فقیرترند
ِ

آیا آن زنبوران عسلی را که ما ،در کندوهاشان به اسارت گرفتهایم ا گر بدانند که ما

آنها را فقط برای غارت عسلهاشان پرورش میدهیم ،طغیان نخواهند کرد؟

آیا آن گوسفندانی را که در مراتع محصور کردهایم -و به آنان میخورانیم تا فرزندآوری

معابد کشتارگاهها بفرستند  -ا گر بدانند و
عرف معهود به
ِ
کنند و فرزندانشان را به رسم و ِ
این راز بر آنان آشکار شود ،دست از زاد و ولد نمیکشند؟

آن کس که با هفت میلیارد جمعیت کرۀ زمین موافق است و برای انسان آنچنان

ّ
قتل نفس میداند ،نمیداند که زاد و ولد
تقدسی قائل است که جلوگیری از زادو ولد را ِ

های اضافی؟
و
رنج انسان ِ
ِ
افزایش نابخردانۀ جمعیت یعنی فال کت و بدبختی و زجر و ِ
ا گر نمیتوانیم نوزادان را درست پرورش دهیم همان به که نزائیم و نزایند.
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ما مرگ و میر طبیعی را دستکاری کردهایم و عمر ّ
متوسط را هم افزودهایم غافل

آمد این اقدامات باید زاد و ولد را نیز کنترل کنیم .این صحرا بیش از
از آنکه در پی ِ
تاب این همه خرگوش را ندارد .ما مرگ و میر را به نیروی عقل مهار کردهایم ّاما
این ِ
زاد و ولد را به غریزه و طبع وا گذاردهایم .ا گر افزایش جمعیت زمین ادامه یابد روزی
سیل این جمعیت ،زمین را میبرد.
ِ

در گذشتهجمعیتزمینباوجودامراضمسریفرا گیر،خشکسالیها،قحطیهای

دورهای ،کوتاهی طول عمر و جنگهای محلی و منطقهای به طور طبیعی کنترل

همسایگی شیرها میآمد همان بر سر آدمی در
آهوان یک دشت در
میشد .آن چه که بر ِ
ِ
افزایش بهرهوری در زراعت و دامداری ،گسترش بهداشت
طبیعت میآمدّ ،اما امروزه با
ِ
و افزایش طول عمر و ّ ....
ّ
متصور نیست .باید دید
حد و مرزی برای جمعیت کرۀ زمین
اتوبوس زمین گنجایش چند مسافر را دارد .بیتردید در صورت تشکیل جامعۀ
که
ِ
ّ
حد دو یا سه میلیارد نفر الزم باشد.
جهانوطنی ،تحدید
جمعیت زمین شاید در ِ
ِ
میزان جمعیت جهان را تعیین کند.
بشر باید ِ
قرنها پیش از میالد ،ارسطو ( 322ـــ  384ق.م ).به لزوم تحدید جمعیت

پی برده بود و چنین گفته است:

افزایش جمعیت سرانجام باید در حدی متوقف گردد و تعیین این حد (به
کمک تجربه) کاری است آسان( .ک  ،1ص )346

سنی کوچکتر ،در دورۀ انتقال،
سنی کنونی به هرم ِ
کاهش جمعیت و تغییر هرم ِ
مشکالت عدیدهای را موجب خواهد شد ّاما محاسن انجام آن به مراتب از معایب

دورۀ انتقال و تغییر بیشتر است.
ّ
متعاقب آن ،کاهش جمعیت -به عل ِت تغییر
مشکالتی که کنترل جمعیت و
ِ
هرم سنی -برای ّ
بشریت ایجاد میکند از نظر تاریخی مقطعی است ّاما ازدیاد بیرویۀ

جمعیت کرۀ زمین ،بشریت را با مخاطراتی گسترده و غیرقابل پیشبینی روبرو میکند.
ِ

جبران مشکالت
جوابگوی
های علم و تکنولوژی تا کنون
ِ
ِ
واقعیت آن است که فرآورده ِ
مصائب بشر نبوده است.
آلودگی محیط زیست و فقر و دیگر
ناشی از رشد جمعیت و
ِ
ِ
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مبانی اقتصادی نظریۀ جهانوطنی

سیاسی نظریۀ
مبانی اقتصادی نظریۀ جهان وطنی جدا از مبانی عقیدتی و مبانی
ِ

جهان وطنی نیست و به این لحاظ مادام که ماهیت و مفهوم مرزهای کنونی دگرگون

مبانی اقتصادی نظریۀ جهان وطنی غیرمعقول جلوه میکند.
نشود
ِ
چکیدۀ مبانی اقتصادی نظریۀ جهان وطنی به قرار زیر است:

معادن زمین حقوق برابر و مشاع دارند.
-1همۀ انسانها در منابع و
ِ

تولید کاال ،کره زمین  +کار  +سرمایه است و کرۀ زمین مهمترین عامل تولید
-2عوامل ِ

کاال است.

ارزش ذاتی است .ارزش منابع طبیعی را مبانی نظریۀ جهان
-3منابع زمین دارای
ِ

وطنی تعیین میکند نه قانون عرضه و تقاضا.

-4رویۀ کنونی اقتصاد در جهان ،ستم بر زمین و ظلم بر فقرا است.
اقتصادی فرد ،آزاد و مشروط است.
-5در اقتصاد جهان وطنی فعالیت
ِ

منابع زمین
مالکیت
مشاع ِ
ِ

ّ
این پندار که معادن هر کشور متعلق به مردم آن کشور است ،پندار درستی
نیست ،همانگونه که این پندار که هر کس معادنی را کشف و یا قطعه زمینی را ّ
تصرف
عصر حجر .من در
کند مالک آن میشود پنداری است مربوط به
ِ
دوران جاهلیت و ِ

نظریۀ جهانوطنی به هیچ روی با نظر ال ک و دیگران که مالکیت خصوصی بر منابع و
معادن زمین را پذیرفتهاند موافق نیستم.
جان ال ک ( 1704ـــ :)1632

ولـی موضـوع اصلـی مالکیـت ،میوههـای زمیـن و حیواناتـی کـه بـر روی زمیـن
زیسـت میکننـد نیسـت ،بلکـه خـود زمیـن اسـت؛ کـه همـۀ آن چیزهـا را در
خـود بـه وجـود مـیآورد .بـه عقیـدۀ مـن ،مالکیـت زمیـن هـم ماننـد مالکیـت
همان نعمتهایی اسـت که ذکر شـد .انسـان هر مسـاحتی از زمین را که شـخم

بزنـد و بـذر بـکارد و احیـا کنـد و بـه زیـر کشـت ببـرد و بتوانـد از محصوال تـش
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اسـتفاده کنـد ،در مالکیتـش قـرار میگیـرد [زیـرا] بـا کار خـود ،آن حصـه از زمیـن

را از مالکیـت مشـترک همـه جـدا میسـازد  .....................چنانکـه پیشـتر
گفتیـم ،هرکـس نسـبت بـه اشـیائی کـه طبیعـت بـه طـور مشـترک و برابـر بـرای
آدمیـان بـه وجـود آورده اسـت حقـی دارد و تـا میزانـی کـه بتواند از آنها اسـتفاده

کنـد و بـا کار خـود در آنهـا اثـر گـذارد ،مالـک آنهـا میشـود؛ یعنـی حـق دارد آن
میـزان از نعمتهـای دنیـوی را کـه میتوانـد بـا کار خـود از حالـت طبیعـی خـارج

کنـد ،بـه ملکیـت خـود درآورد( .ک  ،7ص )831-833
ّ
(بشریت
من در نظریۀ جهانوطنی ،معادن و منابع زمین را متعلق به بشریت
ِ

حال و آینده) میدانم و بهرهبرداری از همۀ معادن و منابع طبیعی باید طبق قوانین
و ّ
مقرر ِات نظریۀ جهانوطنی صورت گیرد .همچنین از آنجا که اجرای هر طرح

صنعتی و یا عمرانی در هر محل دارای پیامدهای جهانی است ،اجرای هر طرح باید

جهانی
جامع
طرح
چهارچوب مقررات و
در
ِ
ِ
ِ
ِ
ضوابط جهان شمول و پس از اخذ مجوز از ِ
جهانی توسعه اجرا شود.
جامع
طرح
ِ
ِ
زیست محیطی و ِ

ّ
من همانگونه که معادن و منابع زمین را متعلق به کلیۀ انسانهای زمین به

صورت مشاع میدانم -و عالوه بر نسل کنونی نسلهای آینده را نیز در مالکیت و

عوارض برداشت و هزینههای بازیافت و
بهرهبرداری از آنها به شرط پرداخت
ِ
هزینههای جبران خسارات زیست محیطی سهیم میدانم -بلکه دانائی و هنر و علوم
ّ
بشری امروز را متعلق به همۀ انسانهای زمین به
و فنون و آ گاهی و خالصه فرهنگ
ِ
صورت مشاع میدانم.
هنر بشری هستند
های زمینیِ ،
همۀ انسان ِ
وارث علوم و فنون و معرفت و آ گاهی و ِ

سهم برابر و مشاع دارند.
و همه از این ارثیه ِ

سهم هر مخترعی یا مکتشفی و یا هنرمندی از آنچه که پدید میآورد در مقابل

سهمی که فرهنگ بشری در پدید آوردن آن دارد ناچیز است .ا گر بزرگترین نوابغی که
تا به حال در روی زمین پدید آمدهاند ،در جنگل و به تنهائی و دور از فرهنگ بشری

امکان اختراع و ا کتشافی نمییافتند .ا گر بزرگترین هنرمندان
پرورش مییافتند هرگز
ِ
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توانائی پدید آوردن اثری را نداشتند ،پس ضمن آنکه
از جامعۀ بشری دور بودند هرگز
ِ

باید انگیزۀ خالقیت و بروز استعداد فردی را پشتیبانی و حمایت نمود ،سزاوار است
ٔ
مردمان فقیر را نیز در برخورداری از
ملل عقبمانده و
ِ
که همه مردمان زمین به ویژه ِ
منافع این اختراعات و ا کتشافات سهیم بدانیم.
ِ

زمین عامل اصلی تولید

طرفـداران
مکتـب اقتصـادیای کـه در ایـن کتـاب مطـرح شـده اسـت،
نظـر آن
ِ
ِ
از ِ
ّ
اقتصـاد دولتـی هـر دو بـه خطـا رفتهانـد .اولـی سـرمایه و کار را
طرفـداران
اقتصـاد آزاد و
ِ
ِ
ِ
عوامل تولید دانسته و دومی کار را .آنان هر دو ،عاملی بنیادین در تولید را ندیدهاند.
ِ
ّ
عام ِـل اصل ِـی تولیـد ،همانـا زمیـن و طبیعـت اسـت بـا تمام متعلقـات آن.
ّ
سـوی دیگر
سـوی تولیـد ،انسـان اسـت بـا مقداری اطالعـات و نیروی کار و آن ِ
ایـن ِ
زمیـن اسـت بـا تجربـه ای پنـج میلیـارد سـاله ،بـا دانائـی و هـوش و ذکاوتـی بـه انـدازۀ
ـریک
منابـع خـود .مـا در
زمیـن و بـا سـرمایه ای بـه انـدازۀ همـۀ معـادن و
مقابـل ایـن ش ِ
ِ
ِ
ُ
بـا شـکوه و بـا عظمـت ،بسـیار خـرد و حقیریم و سـهم ما هم از سـود« -تولیـد اضافی» -
ُ
بایـد خـرد و ناچیز باشـد.
سـال اخیـر اسـتثمار شـده و آنچـه کـه
آنچـه کـه در گذشـته بـه ویـژه در یـک صـد ِ

تا کنـون بـر آن سـتمی گـران رفتـه ،زمیـن و طبیعـت اسـت.

مالـک زمیـنام و زمین ندا سـر
انسـانی بـی خـرد ممکـن اسـت فریـاد بـرآورد کـه مـن ِ

مـال خود.
کار خـود هسـتی و مـن ِ
مـی دهـد کـه تـو ِ
مالـک ِ
مالـک ِ
ّ
ّ
انسـان بیخـرد ممکـن اسـت فریـاد سـردهد کـه من قـوۀ ابتـکار و کشـف و خالقیت
ِ
ّ
ّ
ّ
دارم و زمین ندا سر می دهد که تو فقط قطرهای اطالعات داری اما دانائی و خالقیت

از ِآن من اسـت.

انسـان نـاآ گاه فریـاد برمـی آورد کـه ایـن مـن هسـتم کـه آب و دانـه و خـا ک را در هـم
ِ

میآمیـزم و محصـول بارمـی آورم و زمیـن هـم نـدا سـر مـی دهـد کـه تـو ِآب مـرا از جائـی

درون مـن مـی کاری و ایـن مـن هسـتم کـه هوشـیارانه و
بـه جائـی میبـری و دانـۀ مـرا ِ
آ گاهانـه هـر دانـۀ خـود را بـه هفتـاد دانـه تبدیـل مـی کنـم و ایـن مـن هسـتم کـه دانـه را
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رویـش دانـه از ِآن مـن اسـت،
دانائـی دانـه و
خلـق دانـه و
پروریـده و میپرورانـم،
دانائـی ِ
ِ
ِ
ِ
مـن «زمیـن» اسـت و سـهم تـو از تولیـد ،پشـیزی بیـش نیسـت.
آ گاهـی و سـرمایه از ِآن ِ
چـون نیـک بنگریـم در چرخـۀ تولیـد ،کار و ّاطالعـات از ما اسـتّ ،اما مایه و سـرمایه
ّ
شـریک شـریف -تا آنجا که بخشـی
و دانائی و خالقیت و تولید از ِآن زمین اسـت .این
ِ

از مایـۀ او را بـه امانـت بسـتانیم و دوبـاره سـالم بـه او برگردانیـم و یـا خسـارات وارده را
ّ
جبران کنیم -بس دست و دلباز است و هیچ توقعی ندارد ّاما ا گر امانتدار نباشیم و
ناآ گاهانـه و جاهالنـه بـه حقـوق او تجاوز کنیم ،بس ّقهار و سـنگدل و خسـیس خواهد

حریص خودپرسـت به خود آید و هر آنچه
ـان کوتهبین و
شـد .زمان آن فرا رسـیده که انس ِ
ِ
ً
ـات وارده بـه زمیـن و
کـه از طبیعـت میسـتاند عینـا بـه او بـاز گردانـد و یـا خسـارات و صدم ِ
طبیعـت را تـام و تمـام جبـران کند .

ّ
امـروزه بـه طـور بنیادیـن مبانـی اقتصـادی بایـد تغییـر کنـد .عوامـل تولیـد ،مؤثـر در

قیمـت تمـام شـده عبارتنـد از کـرۀ زمیـن  +سـرمایه  +کار .سـهم کـرۀ زمیـن در تولیـد
ِ

بایسـتی بسـیار بـا اهمیـت منظـور شـود .کـرۀ زمیـن و طبیعـت بایـد مهمتریـن عامـل از

قیمـت تمـام شـدۀ کاالهـای صنعتـی ـــ منظـور شـود.
عوامـل تولیـد ـــ در محاسـبۀ
ِ
ِ

در چنـد دهـۀ گذشـته بشـر آنچنـان بـه مفتخـوری از زمیـن عـادت کـرده کـه ا گـر

خسـارات زیسـت محیطـی را پرداخـت کنـد ،همـه در
ـران
ِ
قـرار باشـد هزینههـای جب ِ

خیابانهـا سـر بـه شـورش میآورنـد و شـهر را به آتش میکشـند .این نـدا را گوش دهیم،
دوران مفتخـوری از زمیـن بـه پایـان رسـیده اسـت.

معـادن و منابـع زمیـن ارثیـۀ پـدری و یـا جهیزیـۀ مـادری ما نیسـت .ما بایـد معادل
ً
آنچـه را کـه از زمیـن میگیریـم عینـا بـاز پـس دهیم.
دادوسـتد هـر انسـان بـا زمیـن بایـد متـوازن باشـد .هـر فـرد بایـد کلیـۀ هزینههـای
ِ

محیطـی هـر کاالیـی را
جبـران خسـارات زیسـت
مخـارج بازیافـت و هزینههـای
تولیـد و
ِ
ِ
ِ
کـه مصـرف میکنـد پرداخـت نمایـد.

بدون دوراندیشـی از این
انسـان در یـک قـرن اخیـر ،رایـگان و بی حسـاب و کتـاب و ِ

منابـع اسـتفاده کـرده و هیـچ سـهمی از محصـول را بـه کـرۀ زمیـن و طبیعـت اختصاص
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کمـال بزرگـواری از ایـن تـاراج و ُمفتخـوری و سـتم چشـم
نـداده اسـت و طبیعـت در
ِ
پوشـیده اسـتّ .امـا ا کنـون بشـری کـه بـه مفتخـوری و چپـاول از طبیعـت خـو گرفته،
زمین را چون حسابگری باهوش و توانا در مقابل خود میبیند .امروزه دیگر نمیتوان
ّ
پرداخـت بهـرۀ مالکانـۀ کـرۀ زمیـن و یـا بـدون
حـق کـرۀ زمیـن ،بـدون
بـدون
ِ
ِ
پرداخـت ِ
پرداخـت بهـای اجـارۀ منابـع طبیعـی از کرۀ زمین ،به برداشـت و حیـف و میل کودکانۀ
طبیعـت زیبـا و شـکننده را ویرانـه کـرد.
زمیـن ادامـه داد و بیـش از ایـن نمیتـوان ایـن
ِ

حکومـت جهانوطنـی تولیـد کننـدۀ یـک محصـول ،نـه تنهـا عـوارض بسـیار
در
ِ

باالیـی را بابـت برداشـت از معـادن و منابـع زمیـن خواهـد پرداخـت بلکـه بایـد بهـای
ً
بازیافـت ا کسـیژن ،هـوا ،آب و  ...کـه از محیـط زیسـت بـه مصـرف میرسـاند عینـا
ِ
ـران کلیـۀ خسـارتهای وارد شـده بـه
پرداخـت کنـد ،عـالوه بـر آن هزینـۀ بازیافـت و جب ِ
محیـط زیسـت را نیـز بایـد پرداخـت نمایـد .قیمـت ّ
مـواد ّاولیـه (معـادن ،آب ،هـوا و )...
عـوارض برداشـت از معـادن ،بایـد ده یـا حتـی ده هـا
در همهجـا یکسـان خواهـد بـود و
ِ
برابر امروز محاسـبه شـود ،این عوارض همهجا یکسـان و به نفع تمام انسـانهای کرۀ
ِ
زمیـن دریافـت خواهـد شـد.

حکومـت جهانوطنـی برقـرار نشـدهّ ،
حتـی همیـن امـروز ،بایـد سـازمانی
مـادام کـه
ِ

معـادن
ـوارض برداشـت از منابـع و
جهانـی بـه نیابـت از طـرف کـرۀ زمیـن تشـکیل شـود و ع
ِ
ِ
ّ
رفع خسـارات
زمیـن را بـا قیمتـی مناسـب از کشـورها دریافـت و به نفع بشـریت در جهت ِ
زیسـت محیطـی ،بالیـای طبیعـی و فقـر ،تبعیـض و  .......بـه مصـرف رسـاند.

کوشش
انسان فرهیخته نمای کنونی ،سهم عمدهای از حاصل تالش و
عجبا که
ِ
ِ
کار جنگ و آدمکشـی مصرف میکند ّاما از جبران خسـارات زیسـت محیطی
خود را در ِ

مکتـب جهان وطنی همۀ هزینههـای نظامی لغو
شـانه خالـی مـی کنـد  ،درحالیکـه در
ِ
و در امور بهداشـت محیط زیسـت و آموزش و پرورش و  ...مصرف خواهد شـد.

عامـل تولیـد ،کار اسـت.
مکاتـب اقتصـادی در ایـن بـاب همعقیدهانـد کـه
همـۀ
ِ
ِ
ّ
بـه هـر کاال و محصـول کـه بنگریـم ترکیبـی اسـت از مـواد طبیعـی کـه در طبیعـت یافـت

میشـوند و کار انسـان .ایـن گفتـه بسـیار آشـکار اسـت زیـرا ّ
مـواد معدنـی ّ
توسـط کار
ِ
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توسـط کار فـرآوری و تبدیـل بـه ّ
از معـادن اسـتخراج و ّ
مـواد ّاولیـۀ کاالهـا میشـوند
ّ ّ
ّ
ابـزار تولیـد شـدهاند (کار
همچنیـن مـواد اولیـه توسـط کار تبدیـل بـه ماشـینآالت و ِ
مـواد مصرفـی و ّ
مترا کـم ) ،بنابرایـن همـۀ ابـزار و لـوازم تولیـد و ّ
مـواد ّاولیـه چنانچـه از
ِ
ِ
کار
تولید کاال بررسی شوند
مرحلۀ استخراج از معادن و منابع زمین تا مرحلۀ ِ
حاصل ِ
ِ
کار انسـان
انسـان اسـت .انرژی نیز از مرحلۀ وامگیری از زمین تا مرحلۀ تولید ،حاصل ِ

کار انسـان اسـت که به صورت کار مسـتقیم یا کار مترا کم
عامل تولیدِ ،
اسـت بنابراین ِ
(در ّ
مناقشـات مکاتـب
مـواد و ابـزار تولیـد و سـرمایه) در تولیـد مشـارکت دارنـد و همـۀ
ِ
«تولید
سـهم هریک از این عوامل از «سـود» و یا «ارزش اضافی» و یا
ِ
باب ِ
اقتصادی در ِ

ً
اضافـی» اسـت و آنچـه کـه فرامـوش شـده و در هیـچ مکتبـی بـه آن صریحـا اشـاره نشـده
ّ
مواد ّاولیۀ
اصلی تولید ،در به وجود
عامل
عنوان
کار کرۀ زمین و طبیعت به
آوردن ِ
ِ
ِ
ِ
سهم ِ
ِ
ِ
طبیعی اسـت.

ّ
ارزش مواد خام

در همـۀ مکاتـب اقتصـادی ایـن اشـتباه بـزرگ وجـود دارد کـه قیمـت ّ
مـواد کانـی و

ذاتی منابع
دل طبیعـت را ناچیـز منظـور کردهانـد .هـر کشـورِ ،
ارزش ِ
طبیعـی موجـود در ِ
ِ
ّ
طبیعـی و مـواد کانـی موجـود در معـادن خـود را کـه بـه مصـارف صنعتـی میرسـاند ناچیـز

محسـوب میکنـد تـا محصوالتشـان در عرصـۀ جهانـی ارزان و قابـل رقابـت باشـد .ایـن

خطـای عظیـم ،صدمـات جبرانناپذیـری بـه زمیـن و محیـط زیسـت وارد میکنـد .تـا

قابل
ِ
کشـورهای مسـتقل و مرزهایـی بـه شـکل کنونـی وجـود داشـته باشـند ،این خطـا ِ
اصـالح نیسـت .زیـرا هـر کشـوری سـعی میکنـد کـه در بـازار اقتصـاد جهانـی محصوالت

صنعتـی خـود را ارزانتـر از دیگـران عرضـه کنـد .در حقیقت قیمـت محصوالت صنعتی
ّ
دسـتمزد تولید آن محصوالت به اضافۀ سـود .در حالیکه
برابر اسـت با کل هزینههای
ِ
ّ ّ
دل معـادن و منابـع بیـرون کشـیده میشـود بایـد بسـیار
ارزش ذاتـی مـواد اولیـه کـه از ِ
ِ
خسـارات زیسـت
جبـران
زیـاد منظـور شـود مشـروط بـه آنکـه ایـن وجـوه در جهـت
ِ
ِ
ّ
بشـر زمینـی مصـرف شـود.
محیطـی و تعالـی کل ِ
قیمـت ذاتـی ّ
مـوادی کـه از منابـع و معـادن زمیـن اسـتخراج میشـوند بایـد به قیمت
ِ
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برابـر قیمتهـای امروزیـن -بـا عنـوان سـهم کـرۀ زمیـن از
معقـول ،درصـورت نیـاز تـا دههـا ِ

خسارات زیست محیطی و کم کردن
تولید -محاسبه و دریافت شود و در جهت جبران
ِ

فاصلـۀ طبقاتـی و توسـعۀ نقـاط توسـعه نیافته در همۀ نقـاط عالم به کار گرفته شـود.

عبـارات فـوق را در یـک جملـه میتـوان خالصـه کـرد ،بشـر تـا امـروز بـه مفتخـوری

از زمیـن ادامـه داده و ایـن مفتخـوری را آنچنـان امری بدیهی و درسـت ِانگاشـته که

عبـارت «مفتخـوری» ،بـه خشـم میآیـد.
امـروز از شـنیدن ایـن
ِ

ارزش ذاتـی اسـت ،منظور این اسـت
وقتـی میگوئیـم معـادن و منابـع زمیـن دارای ِ

کـه بایـد ارزش ایـن منابـع و معـادن و قـدر آنهـا را بدانیـم .ا گر میگوئیم هر بشـکه نفت
ً
خـام کـه در دل زمیـن اسـت فینفسـه مثـال بشـکهای پانصـد دالر مـیارزد منظـور ایـن
ّ
نیسـت کـه ملتـی را یـا گروهـی را بـه یـک چشـم بـه هـم زدن ثروتمندتریـن کشـور کنیم.
های زمیـن به صورت
مـن جـای جـای گفتـهام کـه ایـن منابـع و مخازن به همۀ انسـان ِ
ّ
برابـر و مشـاع تعلـق دارد و عـالوه بـر آن گفتـهام کـه زمیـن -کرۀ زمیـن ،طبیعت ،محیط

ّ
حـق زمیـن و
ِ
زیسـت زمیـن  -فروشـنده و وا گذارنـدۀ اصلـی ایـن منابـع اسـت .مـا بایـد ِ

محیـط زیسـت را پرداخـت کنیم.

بـه طـور خالصـه منظـور مـن ایـن اسـت کـه بایـد در ازای هـر واحـد برداشـت و یـا
مصرف از این منابع و معادن ،مبلغی قابل ّ
توجه به منظور بازیافت و جبران خسارتی

خسـارات
کـه بـه زمیـن وارد میکنیـم و رفـع فقـر و گرسـنگی و عقبماندگـی و جبـران
ِ
ناشـی از بالیـای طبیعـی و  ......دریافـت شـود .بـا ایـن یـادآوری کـه ّ
حتـی درصـورت

«عوارض برداشـت از منابع زمیـن» نامیدهام -هرگز
پرداخـت ایـن مبالـغ -کـه مـن آن را
ِ
حـق ایجـاد نمیشـود کـه بیمحابـا و بی ّ
ایـن ّ
حـد و حصـر ایـن منابـع را مصـرف کنیـم.

ـخصیت حقوقـی و فـردی بـه عنـوان یـک
در ایـن دیـدگاه ،مـن زمیـن را فـردی دارای ش
ِ
طـرف ایـن معاملـه میدانـم که ّ
واقعی آنچه را که طی میلیونها
قیمت
حـق دارد خود
ِ
ِ
ِ
ـران
قیمـت واقعـی،
سـال تولیـد کـرده تعییـن کنـد و ایـن
ِ
معـادل هزینـۀ بازیافـت و جب ِ
ِ
پرداخـت سـهم فقـرا از ایـن منابع اسـت.
خسـارات زیسـت محیطـی و
ِ
ایـن معاملـه وسـیعترین و بزرگتریـن معاملـۀ تاریـخ بشـر خواهـد بـود و
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اقتصـادی گذشـته نخواهـد بـود.
هـای
ِ
قابـل مقایسـه بـا هیچیـک از پیمان ِ
ِ
زمیـن فروشـندهای نیرومنـد ،دانـا ،بینیـاز ،سـخاوتمند و زیـرک اسـت و زرنگـی و
خودخواهـی و خودمحـوری و ناآ گاهـی و نابخـردی و کوتهبینـی و نزدیکبینـی و
دیگـر معاملـه یعنـی بشـر را پاسـخی دردآور و قهرآمیـز خواهـد داد.
طـرف
ناراسـتی
ِ
ِ
ِ

راسـتین جهانوطنـی ،اندیشـهای اسـت کـه بـه مرور ظاهر شـده و میشـود
پنـدار
ایـن
ِ
ِ
ُ
و بایـد همـۀ خردمنـدان و نظریهپـردازان و حکمـا و اندیشـمندان بـا ترویـج ایـن
ً
نهایتـا در ّ
مصوبههـای
موافقـت آرای عمومـی را بـه تدریـج جلـب کننـد تـا
پنـدار،
ِ
ّ
قانونـی تجلـی کنـد.
خطای بزرگ دیگری که تا کنون انجام شـده این اسـت که ا کنون کلیۀ صنایع ،بر

ـرف بیرویـه و کودکانـۀ
اسـاس تأمیـن انـرژی
فسـیلی ارزان طراحـی شـدهاند .مـا بـه مص ِ
ِ
صنعتـی خـود را بـر اسـاس وجـود
انـرژی در هـر زمینـهای عـادت کردهایـم و بنیادهـای
ِ

ایـن منابـع ارزان و اسـتفاده هرچـه بیشـتر از ایـن انرژیهـا متمرکـز کردهایـم.
انسـان امروزیـن بـا همـۀ ّ
ترقیـات شـگرف ،هنـوز بـا دیدگاههـای انسـانهای
غارنشـین ،نفـت و گاز را بـرای گرمـا میسـوزاند و بـه هـدر میدهـد.

انـرژی بـاد ،امـواج دریـا را
انـرژی کـه از خورشـید بـه زمیـن میرسـد محاسـبه کنیـمِ ،

منابع عظیم را با
محاسـبه کنیم .نیروی جاذبۀ ماه را حسـاب کنیم .روی زمین ،این ِ

بازدهی آن مقایسـه کنیم .سـوزانیدن منابع
منابع فسـیلی و
شـیمیائی
انرژی
ِ
ِ
سـوختن ِ
ِ
ِ
َ
َ
ـان عصر حجر اسـت.
فکر انس ِ
فسـیلی بـرای کس ِ
ـب حـرارت یـا انـرژی ،زائیدۀ ِ

ّ
متحـول شـود و بنیادها دگرگون شـود ا گر نشـود بـه زودی زمین
بشـر در آینـده بایـد

میمیـرد ،یعنی انسـان میمیرد.

ستم بر زمین و ظلم بر فقرا

ّ
منابـع
انسـان ثروتمنـد در کشـورهای مرفـه در طـول عمـر خـود از
آنچـه کـه یـک
ِ
ِ

زمیـن مصـرف میکنـد در بعضـی مـوارد از آنچـه کـه یـک انسـان فقیـر در کشـورهای

عقبمانـده اسـتفاده میکنـد هزاران برابر بیشـتر اسـت .انسـان ثروتمنـد از منابع زمین
بهـرۀ بسـیار میبـرد در حالـی کـه بهـای ّ
مـواد مصرفـی را بـه طبیعـت و زمیـن پرداخـت
ِ
198

لیل اخب :ونطّت ا اش قرخ

طبیعـی طبیعـت و
های فقیـر از منابـع و معـادن
نمیکنـد و همزمـان حقـوق انسـان ِ
ِ

زمیـن را بـه رایـگان تصاحـب میکنـد و سـهم آنـان را پرداخـت نمیکنـد ،عـالوه بـر آن

آلودگیهـای زیسـت محیطـی را نیـز بـه فقـرا تحمیـل میکنـد.

وجـود فاصلـۀ عظیـم طبقاتـی بیـن یـک ثروتمنـد بـا یـک فقیـر ،بـه
علـل
ِ
یکـی از ِ

بـودن برداشـت از منابـع و معـادن زمیـن اسـت .در حقیقـت
یغمـا رفتـن و رایـگان
ِ

طبیعـی
وجـود فاصلـۀ طبقاتـی ،اسـتثمار زمیـن و اسـتثمار ثروتهـای
علـل
ِ
یکـی از ِ
ِ
توسـط گروهـی ّ
زمیـن ّ
خـاص اسـت و ایـن گـروه تنهـا امریکائـی یـا اروپائـی نیسـتند
بلکـه ثروتمنـدان و طبقـۀ ّ
متوس ِـط کلیـۀ کشـورها هسـتند .حقیقـت ایـن اسـت کـه
مصنوعـات صنعتـی ایـن نیسـت کـه هسـت ،بلکـه  -بـا احتسـاب
قیمـت واقعـی
ِ

بهـای مـواد اولیـۀ دریافتـی از طبیعـت و زمیـن ــ ـ بسـیار بیـش از ایـن اسـت کـه هسـت.
ً
بایـد قیمـت محصـوالت صنعتـی افزایـش یابـد تـا ّاوال بودجـۀ مناسـب ،جهـت رفـع
ً
ً
تبعیـض در کـرۀ زمیـن فراهـم شـود و ثانیـا مصـرف بیرویـه کـه نهایتـا بـه نابـودی زمیـن
میانجامـد کنتـرل شـود .مشـکل اصلی ،اسـتثمار و یغما گری گروهی محـدود از منابع
و معـادن زمینـی اسـت.

تـالش اقتصـادی را نابـود نمیکنـد
فلسـفۀ جهـان وطنـی ،انگیـزۀ شـخصی جهـت
ِ

بلکـه سـطح مصـرف و قیمـت کاالهـای صنعتـی را بـه نقطـهای معقـول و عادالنـه
می رسـاند.

معادن
فقیـر جوامع از منابـع و
بایـد گفـت کـه سـهم مص ِ
ِ
ـرف طبقات پائیندسـت و ِ
ـرف طبقـات ّ
متوسـط و ثروتمنـد بسـیار زیـاد اسـت و از آنجا که
سـهم مص ِ
زمیـن ناچیـز و ِ

عـوارض بهرهبـرداری از منابـع و معـادن زمینـی ناچیـز اسـت و از آنجـا کـه مـن در ایـن
ِ

معادن زمین
مکتـب فکـری حقـوق همـۀ افـراد بشـر را -چه فقیر و چه غنی ــ بـر منابع و
ِ
ِ
برابـر میدانـم ،نتیجـه میشـود کـه ثروتمنـدان و طبقـۀ ّ
منابـع
سـهم فقـرا از
متوسـط ِ
ِ
زمیـن را ،رایـگان تصاحـب میکننـد.

در نظریـۀ اقتصـادی جهانوطنـی کـه در ایـن کتـاب آمـده ریشـۀ بیعدالتـی
ّ
از آنجـا ناشـی میشـود کـه منابـع و معـادن زمیـن کـه متعلـق بـه همـگان اسـت
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بـه قیمتـی ناچیـز بـه کاال و محصـوالت تبدیـل میشـود و در اختیـار ثروتمنـدان

قـرار میگیـرد در حالیکـه مصـرف بخـور و نمیـر فقـرا از ایـن محصـوالت در مقابـل
مصـرف ثروتمنـدان ناچیـز اسـت .حاصـل ایـن رونـد نادرسـت اقتصـادی آن اسـت کـه

نـه تنهـا حقـوق اقتصـادی فقـرا بـر منابـع و معـادن طبیعـی پایمـال میشـود بلکـه

عواقـب خسـارات و آلودگیهـای زیسـت محیطـی هـم بـه آنـان تحمیـل میشـود.
کوتاه سخن آن که همزمان ستم بر زمین میرود و ظلم بر فقرا.

ـاع همـگان بـر منابـع زمیـن بـه رسـمیت شـناخته شـود و زمیـن و
چنانچـه حق ِ
ـوق مش ِ

طبیعت مهمترین عامل از عوامل تولید محسـوب شـود میتوان به جای اعانه و خیرات
ّ
و دسـتگیری از فقـرا ،حقـوق حقـۀ آنـان را بـه آنـان پرداخـت نمود.

ترویج رفتارهای بشر دوستانه
در شرایط
کنونی جامعۀ بشری ،چارهای جز تشویق و ِ
ِ

و خیرخواهانه دربارۀ دستگیری از فقرا نیست .نمونهای از این افکار خیرخواهانه به نقل

از جرمی بنتم ( )1742 -1832در پی میآید:

«بنـا بـر ایـن مالحظـات ،مـا مـی توانیـم بـه عنـوان یـک اصـل کلـی قانونگـذاری

مقـرر کنیـم کـه نظـام معینـی بـرای کمـک بـه تهیدسـتان تأسـیس شـود؛ زیـرا
مـی تـوان بوضـوح دریافـت کـه فقـط کسـانی بایـد تهیدسـت بـه شـمار آینـد کـه
فاقـد وسـایل ضـروری زندگـی هسـتند  ...و امـا دربـارۀ میـزان کمـک قانونـی-

یعنی کمک اجباری[ -می توان گفت که] این میزان نباید از حدود ضروریات
سـاده تجـاوز کنـد؛ زیـرا فراتـر رفتـن از ایـن حـد بـه معنـی تحمیـل بـاری گـران بـر
کوشـندگان ،بـه سـود تـن آسـایان اسـت( .ک  ،7ص )1092

نظر من ،اعانه به اشـخاص یا گروههای فقیر جامعه
ّامـا در مکتـب
اقتصـادی ِ
ِ
مـورد ِ
ّ
بـه هـر شـکلی کـه باشـد دور از شـأن انسـان تلقـی میشـود و بـه جـای کلمـۀ اعانـه بایـد
محصـول
پرداخـت حقـوق قانونـی بـه فقـرا جایگزیـن شـود زیـرا کـه فقـرا و وامانـدگان
ِ
قوانیـن مسـلط بـر جامعـه میباشـند.
جامعـه و
ِ
اعانـه و کمـک داوطلبانـه و خیـرات عملـی نیکـو اسـت ّامـا بایـد ّ
توجـه داشـت کـه
انسـانی آن کـس کـه بـه او کمـک داوطلبانـه مـی شـود منافـات دارد.
منزلـت
بـا شـأن و
ِ
ِ
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نبایـد شـرایط اقتصـادی و اجتماعـی بـه گونـهای باشـد کـه ّ
ـرات
عـده ای
نیازمنـد خی ِ
ِ
عده ای با کبر و غرور به ّ
عده ای دیگر شوند و ّ
ّ
عده ای ِله شده و درمانده کمک کنند.

خیـر بـه عنـوان صدقـه بلکـه بایـد ّ
ـراد ّ
توسـط نهادهـای
اعانـات و خیـرات نـه از طریـق اف ِ

دولتـی بـه عنـوان حـق بـه درمانـدگان پرداخـت شـود.

آزادی اقتصادی در جهانوطنی

آزادی اقتصـادی بـه مـوازات آزادیهـای سیاسـی تأمیـن
در جامعـۀ جهانوطنـی ِ
میشـود .هرکـس در جامعـۀ جهانوطنـی ّ
حـق دارد و آزاد اسـت تـا هـر میـزان کـه تـوان
ً
بکارگیـری منابـع و مخـازن طبیعـی تـالش کنـد مشـروط بـر آن کـه ّاوال
جهـت
دارد در
ِ
ِ
ً
سود حاصله
بهای این کاالهای طبیعی را به زمین بپردازد و ثانیا
مالیات متناسب با ِ
ِ

را پرداخـت نمایـد .ایجـاد سـازگاری بیـن فعالیـت آزادانـۀ فـردی و مالکیـت اشـترا کی

فکـری پیـروان مکتـب جهانوطنـی اسـت.
معـادن و منابـع زمیـن از دغدغههـای
ِ

جان اسـتوارت میل ( 1873ـــ  )1806که در اواخر عمر به اصول سوسیالیسـم روی

آورده بـود نیـز بـا چنیـن دغدغههایی روبـرو بود .نقلـی از وی در پی میآید:

بـه نظـر مـا ،مسـئلۀ اجتماعی آینده این اسـت که چگونه باالتریـن آزادی عمل

فرد را با مالکیت اشترا کی مواد اولیۀ جهان هماهنگ و متحد سازیم و امکان
مشـارکت مسـاوی همگان را در منافع کار مشترک فراهم آوریم.

(ک  ،8ص )1308

پی
آرمانی مورد نظر من
حاکمیت در شکل
ِ
وجود طبقات را نفی نمیکندو در ِ
ِ
قبول طبقات در
ِ
پدیدآوردن جامعۀ بیطبقه نیست.حا کمیت از ِ
نظر من وظیفهاش ِ
انتقال فرد از طبقهای به طبقهای
بیشتر حرکت و
تسهیل هرچه
جامعه ،مشروط به
ِ
ِ
ِ

دیگر است.

بروز
من انسان را موجودی میدانم که هستی و
ِ
حیات خود را باید با ظهور و ِ
ّ
امیال خود نشان دهد .بزرگترین میل و انگیزۀ هر فرد -چه در زمینۀ مادی و چه در
ِ
ّ
زمینۀ معنوی -صعود از طبقهای به طبقۀ باالتر است .حتی در هر طبقه نیز الیههای
ّ
باالئی طبقۀ
متعددی هست و هر فرد انگیزۀ صعود از الیههای زیرین به الیههای
ِ
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خود را دارد .این انگیزهها را باید قدر شناخت .این روندی طبیعی و عقالنی است که
کار خود را میکند.
در تاریخ  -کم و بیش ،شتابان و آهسته -مدام و پیوسته ِ

حرکـت «فـرد» در میـان طبقـات اسـت .ایـن طبیعیتریـن
تسـهیل
کار حا کمیـت
ِ
ِ
ِ

نیروهـای کوچـک و نامنظـم و گهـگاه
انبـوه
و عقالنیتریـن روش اسـت و ایـن روش ِ
ِ
تعالـی بشـریت اسـت
متقاطـع و متضـاد را در
ِ
جهـت برآینـدی بـزرگ کـه همانـا تکامـل و ِ
یـادآوری دوبـارۀ ایـن پیشفـرض بـه جـا اسـت کـه:
همسـو و مـوازی میکنـدّ .امـا
ِ
ـرد هـر طبقـه در صـورت شایسـتگی بایـد بتوانـد در فرازتریـن محل
فرودسـتترین ف ِ
ّ
ـرورش
امکان پ
قـرار گیـرد و فاصلـۀ طبقاتـی هرگـز نبایـد آنچنـان زیاد باشـد که عـدهای
ِ
ِ
ذوق و اسـتعداد خود را نداشـته باشـند.
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