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 20/20/0202                  هیرمند ف،
 حقوقدان افغان

 

 سیاسی بر دوش مسؤولیت گذاری امور
 دانشمند

 

مقام دانشمندی  متخصصان کی ها اند؟؟  دانشمند کیست؟؟  مجلس مادريد طرح کنندۀ پرسش های زياد گرديده است،
 توانند همسو و اهداف اين پست اخیر چقدر می آرمان ها و يک پست سیاسی و اهداف آن با مقام و آرمان ها و و

در دوران  بالخره  بر خواهد داشت، و مضاری را در همگون باشند؟؟ اختالط اين دو مرجع و حوزه چه مزايا و
اند که پاسخ به  یاين ها آن پرسش هاي رجع کجا ها هستند؟ میعاری اين دو م کنونی تأريخی بشر مواضع اصولی و

و يا نا صحیح بودن طريقی را که گردانندگان مجلس  و صحت  را بدست داده  آنها کلید حل ابهامات در اين حوزه 
 .مادريد برگزيده اند تا حدودی روشن خواهد ساخت

 
 نگاه تأریخی

گردد که  می ل از میالد برقب( 004 -004)کالسیک فلسفۀ سیاسی به دوران « حاکمیت فالسفه وعالمان»ايدۀ 
آنانی که همچو طال  وی به اساس اين باور که آدمیان به دسته های گونه گون خلق شده اند، افالطون واضع آن بود، 

آنان  ًءده است و بنانخبه به دنیا آمده اند، دارای توانايی های استثنايی اند که استعداد فیلسوف وعالم شدن را به آنان دا
اما به دنبال آن ارسطو از شاگردان او و از فیلسوفان بنام يونان با اين ايدۀ . اند که لیاقت زمامدار شدن را دارند

 افالطون موافقت نکرده و ايضاح نمود که علم و دانش اموری اند که از خصايل ذاتی انسان نبوده بلکه هر کسی می
 .زدتواند آنرا کسب کند و بیامو

 (Max Weber)« مکس ويبر»در تأريخ فلسفۀ سیاسی و جامعه شناسی معرفت در اوايل قرن بیست است که  
» طی دو سخنرانی خود برای محصالن، تحت عنوان  0101و  0104جامعه شناس معروف آلمانی  در سال های 

 در اين دو  نمايد، مطرح می مسالۀ دخالت دانشمند را در حوزۀ سیاست باز« شغل دانشمند»و « شغل سیاستمدار
کند، گرچه وی به دخالت دانشمند در  اوصاف دانشمند را تا حدودی معرفی می سخنرانی او اوصاف سیاستمدار و

که برای  ه ایحوزۀ سیاست نظر موافق دارد ولی اين موافقت با ترديد های زيادی همراست، او طی تعريف گون
 و آموزش است، يعنی اساتیذ فاکولته ها چون شغل اصلی ايشان آموزگاری  اهل پوهنتون ها :کند دانشمند ارايه می

 و پوهنتون ، می افزايد که«هرکه شغل اصلی اش دست اندر کاری دانش بود دانشمند است همه دانشمندان اند،
افتراق دانشمند با سیاستمرد را به صورت « مکس ويبر»محل سیاست کردن نیست، اين تذکر اخیر  صنف درس،

 . کند دی مطرح میج
کند  انگشت گذاشته و استدالل می« مکس ويبر»بر نظرات  (Isabelle Kalinowski) خانم ايزابل کالینوفسکی

« وايمر»خواسته در حکومت  می چون خود اشتیاق زياد به سهمگیری در سیاست داشته است و« مکس ويبر»که 
، کند معرفی ست واحد تشخیص وُپ ا در قالب وسیاستمدار ر آن وقت سیاست کند سعی نموده تا دانشمند و

و يا در  مرد سیاسی در حاکمیت حضور دارد يا در تالش آن است تا به آن برسد » :کالینوفسکی می انديشد که
مساعی آن مشغول است تا شخص يا گروپ ديگری را به حاکمیت برساند، در حالیکه دانشمند حاکمیت و روش های 

 . «يا سیاست را عمل نمايد بی آنکه میل دسترسی به آنرا داشته باشد و کند،  مطالعه می ی ودستیابی به آنرا ارزياب
 

سیانسیزم  »را  سیاست همچو ايديولوژی از جانب بعضی از جامعه شناسان که گاهی ايدۀ آنها اختالط میان علم و
scientisme »خويش حتی از همکاری با رژيم گسترش داده شد، اين عده با ايده های افراطی  ند،ه اهم نامید

  فاشیزم

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/f_hermand_masuliyat_siyasi_bar_dosh_daneshmand.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/f_hermand_masuliyat_siyasi_bar_dosh_daneshmand.pdf
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دادن علم برای سیاست، چنان عواقبی را به دنبال داشت که فاشیست ها  در خدمت قرار  ايتالیا نیز دريغ نورزيدند،
تأريخ گواه  .دانشمندان را به خدمت گرفتند به منظور اثبات برتری نژادی، علما و از اين اختالط بهره ها بردند، و

 .چه جناياتی را مرتکب گرديد یزم با چنین ابزار هاياست که نازي
 

دستاورد  دانش، دانشمند و پايان جنگ جهانی دوم و دنیای بازمانده ازجنگ به اين حقیقت باورمند گرديدند، که علم،
 حکمروايان، مستقل بمانند، و از ايديولوژی ها و های علمی بايد حتی االمکان از دسترس دست اندرکاران سیاست،

اعمال نفوذ سیاسیون مصون و به دور نگه داشته شوند، زيرا تجربه به اثبات رسانیده است که سلطۀ سیاست بر 
دهد که صرف  روندی استقامت می سازد، يا آنرا در دانش را از مسیر اصلی تکامل آن منحرف می دانشمند، علم و

ه نمايد که ب کیفیت تکاملی علم جلوگیری میيا از آن  مشخصی باشد،  به نفع تحکیم حزب يا ايديولوژی معین و
و دانشمند از رشد مستقالنه اش باز مانده، از نفع رسانی  در اين حالت دانش  نفع همگان باشد، ه ب ضرر تمايل آن و

گیرد، تأريخ نشان داده است که در نظام های  خدمت تمامیت خواهی گروه معین قرار می به عموم محروم و در
يا اين رشد خیلی بطی بوده  رشد علوم سکتور های بشری يا مدنظر قرار نداشته و يولوژی گرا دکتاتوری و ايد

اهمیت  که در تداوم حیات آن نظام ها نقش با یآن بخش هاي نظامی و برعکس علوم سکتور های سیاسی و است، 
نشمندان به اين طرز فکر تلقین داشنه اند، خوب توسعه داده شده اند، اين وضع زمینۀ آنرا مساعد خواهد ساخت تا دا

دانشمند اصاًل برای خدمت به سیاسیون بوجود آمده اند، چنین تفکری باعث بطالن ارادۀ دانشمند  گردند که دانش و
دانشمند اگر از جهتی  دانش و مستقالنۀ دانش خواهد گرديد، در يک کالم نفوذ سیاست بر رشد آزاد و ۀبرای توسع

دانشمند تبديل  رشد طبعی دانش و اين نفوذ به مانع بزرِگ زند از جهت ديگر انبداری میتکامل علم را مهر ج مسیر
در اروپا رشد آزاد اقتصادی، اسباب مادی  01و 04در دوران شگوفايی سرمايه داری در قرن های  گردد،  می

آن زمان را به نام متخصصان « بريمکس و» دانشمند را فراهم ساخته بود، بی جهت نبود که رشد آزادانۀ دانش و
 . ياد کرده بود« محافظان معنوی سرمايه داری»همانند 

 
که قبل از آن به طور  –دانش  بر بنیاد اين ارزيابی ها بود که بعد از ختم جنگ جهانی دوم نظريۀ بیطرفی علم و

های علمی را  موکراتیک سازمانينظام های د طور جدی مطرح شد، -- گرديد اينجا و آنجا زمزمه می ه يیپراگند
حدودی منتفی  دانشمندان تا دانش و سیاسیون را بر ارگان های مستقل ساختند، زمینه های اعمال نفوذ حاکمیت ها و

دانشمند را  بیطرفانۀ دانش و نمودند، و بنا بر تعهدات قانونی ايشان بستر های توسعۀ مستقل، مفید، بشردوستانه و
دانشمند تا هنوز در انقیاد  ايديولوژی گرا، دانش و دکتاتوری، تمامیت خواه ودر حالیکه در نظام های  . متکفل شدند

سیاست مداران وضاحت نیافت، يکی از اسباب  مرز میان عرصه های دانشمندان و سیاست و سیاسیون باقی مانده و
ر و دانشمند از ست های سیاستمدا، اختالط ُپستدانش را همین منبع تشخیص نموده ا بروز انديشۀ اختالط سیاست و

 . تواند بود و ايديولوژی گرا می تمايالت نظام های تمامیت خواه 
نگاه کنیم به رژيم آخوندی ايران که حاضر است مردم اش را از گرسنگی به کام مرگ بفرستد ولی از امیال 

که و ادويه، ايديولوژيک خويش دست برندارد، اولويت توسعۀ دانش هسته يی بر توسعۀ سیستم تولید مواد خورا
 .دانش خواهد بود نمونۀ خوب اين اختالط سیاست و

 
تحقیق دانشمندان را  خورند که حکمروايان علمپرور زمینۀ مساعد کار و در تأريخ نمونه های نادری هم به چشم می

در بستر  دانش تکامل علوم و ت را نبايد به جای قاعدۀ عمومی به شمار آورد، تحول وآفراهم نمودند، که اين استثنا
 .     محل خودش را دارد و سیاسی نقش  و اقتصادی  رشد اجتماعی، کلی

 
 :پیامد های استقالل دانش و دانشمند

سیس سازمان تخصصی ملل متحد يعنی أدانشمند، يکی هم ت استقالل دانش و دستاورد های جهانی بیطرفی و در
م ايجاد شد، در  0101کند، اين ارگان که در سال  فرهنگی را دنبال می يونسکو است که اهداف آموزشی، علمی و

برای اهل سلک و علم از آرمان ها و وظايف « تتبع آزادانۀ حقیقت» اساسنامۀ خود صريحًا تذکر داده که حمايت از 
فرهنگی مصوب  گرچه در اسناد مهم جهانی مانند میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و باشد، عمدۀ آن می

 ه ایمتخصص طور واضح ياد نگرديده است اما متن آن با روحی دانشمند و متحد از بیطرفی عالم،ملل 0111
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توانند رسالت و هويت  داشته باشند نمی متخصصین جز آنکه در محل بیطرفی قرار ريخته شده است که دانشمندان و
 .توان مشاهده کرد نیز میقطعنامه های يونسکو  حرفه يی خود را ايفا کنند، همین روحیه را در مصوبات و

 
 :درعرصۀ حقوق، صالحیت ها و مسؤولیت ها

 شنايی حاصل کنیم، اصطالحاتآدر اين بخش ناگزير ما به اصطالحات استعمالی که تا حال با آن سروکار داشته ايم 
الثر ا، تا با تشخیص هويت هريک جايگاه اجتماعی و با« سیاستمدار »و«  عالم »، «  متخصص» ، «  دانشمند »

چیزی را )از مصدر دانستن «  دانشمند »مسؤولیت های ايشان را دريابیم، در زبان دری  صالحیت و وظايف،
اينکه اين دانايی حتمًا مطلب علمی را حاوی باشد، قیدی گذاشته  در آمده است، .(  . .فهمیدن، بر امری دانا شدن و

معنی اصطالح شده است که فهم دانشمند حتمًا حاوی محتويات در زبان ما به اين «  دانشمند »نشده است، اما اين 
را نیز داريم که به شخصی گويند که محتويات داخل فهم او از انواع «  عالم»اما ما اصطالح  علمی دانشی باشد، و

د روش های معمول پیرامون اصطالح دانشمند باز هم تعمق کنیم، چنین روايت کرده ان ابواب علوم باشد، اگر به و
به شخصی گويند که ابداعی، نوآوری «  دانشمند »باشد، اما در عمل (  Phd)که گويا دانشمند حايز درجۀ دکتورا 

بودن تنها «  دانشمند »ايجاد کرده باشد، يعنی برای  . . . يی، خالقیت منحصر به فردی، اثر علمی بی همتای و
لغت نامه ها و اصطالحات حقوقی تعريف مشخص ، قاموس هادر . در اين صورت کافی نخواهد بود( Phd)داشتن 

 .تری به عمل می آمد و همه پذيری از دانشمند يافت نشد، که بر آن اتکای مستدل
 
حقوقی دارد، در لغت نامۀ دهخدا در معنی چهارمی آن  تعريف معنايی و کلمهاين : « متخصص» اما اصطالح  و

اصول  ، قانون«.کاردانی به کمال دارد تخصص و شخصی که در شغلی يا فنی: متخصص»  :آمده است که
دهد که   تعريف تقريبًا مشخصی از متخصص می معلومات و 044و 041در مواد  محاکمات مدنی خود ما نیز

تخصص حايز  اساس مسلک و اهل خبره را که بر.  . .» :کند مانند تعريف فوق الذکرعین معنی را حمل می
مسلکی اين  به خصوص نقش عملی و. ب  به حیث مدارج علمی مورد استعمال دارند، اين القا« . . .معلومات کافی 

يا عدم صحت  به منظور تثبیت صحت و ه ایلأسازند که مس مقامات علمی زمانی ماهیت اهم خويش را متبارز می
یت خبره ارايه شود، مؤثق تخصصی، به حیث يک مرجع با صالحیت علمی و مسلکی و آن به اين مقامات علمی،

 :آن مراعات شده باشد  نظر ابراز شده زمانی تضمین شده خواهد بود که عناصر متعددی منجمله اين ها در
 
 0- مرجع تثبیت کننده حايز صالحیت علمی باشد. 
 0- تعهد اکادمیک مبنی بر صداقت با اصول مسلک علمی اش را ادا کرده باشد. 
 2- قوانین. باشد است بلکه مورد به مورد نیز قابل رعايت میکلی  و اين بیطرفی نه تنها عام . بیطرف باشد 

 رات فنی وظشرايط اساسی معتبر بودن تشخیص ها، ن ءبه اين موضوع در تمام دنیا اين عناصر را جز مرتبط
يا  شود، مگر آيا دانشمند و بیانات رسمی متخصصین در خود قید نموده اند، در اين جا سوال پیچیدۀ مطر ح می

ست سیاسی هم به حیث سیاستمدار در يک پَُ علمی اش را حفظ کند وپست واند درعین زمان هم ت متخصص می
 خواهد بود، ايفای خدمت نمايد؟؟  که حايز يک ايديولوژی معین سیاسی نیز( ست حزبی يا دولتی سیاسیحال ُپ)
 
ما به  ،در کنار اين لغت ، چند گونه است؟؟ « ؟کیست سیاستمدار »به پاسخ سوال مطروحه بايد ديد تعمق بل از ق

از . «سیاست ساز »و«  سیاست گذار »،  «سیاست شناس »  ارتباط سیاست، اصطالحات ديگری نیز داريم مانند
سیاستمدار شخصی است که يا در مدرج سیاست ساز در قدرت عماًل سهم دارد، يا برای » « مکس ويبر»نظر 

، آگاهی های «ويا برای رسیدن شخصی يا گروهی در قدرت سیاسی در تکاپو است رسیدن به آن مقام تقال میکند
انگشت شمار آنان  ۀباشد، عد سیاسی سیاستمداران دوران ما غالبًا محصول تجارب فعالیت های عملی آنان می

معه شناسی اندوخته های میعاری تخصصی در اين کسب دارند، يعنی ما سیاسیتمدارانی که مثاًل در علوم سیاسی، جا
يعنی بعد از طی تحصیالت بکلوريا، در رشته های «  اکادمیک» تحصیل .  . . يا احیانًا اقتصاد سیاسی و سیاسی و

خیلی کم خواهیم داشت، به اين ترتیب سیاست نیز يکی از رشته های مهم  نامبرده لیسانس و فوق آن داشته باشند،
سیاستمداران را به دو « مکس ويبر»نمايد، باز  عه اخذ موقع میعلوم است، سالک آن در جايگاه های معین در جام

آن که سیاست پیشۀ اصلی اش است و تمام  سیاستمدار حرفه يی  سیاستمدار غیر حرفه يی،»: گروپ تقسیم میکند
وقت به اين پیشه آغشته است، حرفه يی است و آن که در زندگی به شغل ديگری مشغول است و در حاشیۀ آن به 
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کند در راه اهداف معینۀ سیاسی اش مجادله کند،  غیر حرفه يی سعی می .«پردازد، غیر حرفه يی است  می سیاست
مین اهداف مطروحۀ سیاسی أکند ولی در قید ت وجود دارد که می نماياند سیاست می اما سیاست مدار آماتور نیز و

مطرح  یث رقیب حاکمیت بر سر اقتدارطرف ادعای خود نیست، توجه بايد داشت که هر گروهی که خود را به ح
 .     شود کند، بدون ترديد گروه سیاسی محسوب می

شخصی است که در علوم سیاسی تحصیالت ( که آنرا سیاست دان نیز میتوان گفت)  politologue«سیاست شناس»
کند ولی در  عماًل سیاست نمی مقام علمی برای آن شخص که تخصص سیاست شناسی دارد و اين اکادمیک دارد،
 شود، و تخصصی دارد به کار برده می میعاری بودن سیاست ها صالحیت علمی  تثبیت اصولی و مقام ارزيابی و

چون دگر بیطرف  اما اگر سیاست شناس در مقام سیاستمدار اخد موقعیت نمايد بر او اعتبار سیاستمدار معتبر است و
گیرد، اين اصل در مورد  مقام سیاستمداری اش قرار میتحت اثر  سیاست شناسی او نیست، مرجعیت مقام تخصص

گردند، مصداق دارد، يعنی چون ديگر بیطرف  متخصصانی که در مقام های سیاسی فعال می تمام دانشمندان و
شود،  و مسؤولیت های سیاسی مغشوش می ايشان نیز تحت دساتیر« اکادمیک مسلکی و تعهد» ايفای  نیستند و

اذهان بايد  ترديد قرار میگیرد، تخصصی ايشان در ذهنیت عامه مورد شک و ست علمی وُپ مرجعیت و  اعتبار
کنند، اما اينکه به حیث يک مرجع علمی،  درجات علمی خويش را حفظ می نمود که آنان امتیازات مالی، رتبوی،

مرجعیت سوال بر اين  مسلکی در قضايای مربوط به سلک ايشان ابراز نظر تثبیت کننده نمايند، تخصصی، فنی و
 . انگیز خواهد بود

 : مثال
ما « !مهربان»منطقۀ حساس اتمی جنوب آسیا قرار دارد، اگر روزی همسايه های  مصیبت زدۀ ما از قضا در کشور

تفاله های مواد سوخت اتمی آنها را در خاک خود اجازۀ جابجايی بدهیم زيرا مثاًل همچو  از ما بخواهند که فضله و
در برابر اين خواهش چه موقفی بگیريم؟؟  دانیم  سازد، ما که نمی ین های زراعتی مارا پر بار میکود کیمیايی زم

نظر و مشوره بخواهیم، مگر آيا به اين که اين متخصص چه کسی است ( اهل خبره) ناگزيريم از سالکین اين کسب 
جانبداری  ورت و اهمیت غیرتدقیق خواهیم نمود يا خیر؟؟ اين مثال شايد ضر درکجا است، دقت، احتیاط و

 .متخصص را به خوبی افهام بنمايد
 مقامات سیاسی ارگان های دولتی که حامل تطبیق سیاست و پست سیاسی است درpolicye maker سیاست ساز 

  .باشد تمايل آن در همان بخش ارگان دولتی می برنامۀ سیاسی دولت و حزب و
 پروگرام های اجرايی سیاست های معین را که برايش داده می وتخصصی است که پالن  سیاست گذار پست فنی و

 نمايد، اين پست در کشور های انکشاف يافته پستی است که همیشه فعال است اما در کشور های رو شود ترتیب می
 .        شوند به انکشاف حتی در همین پست ها نیز متعلقین سیاسیون نصب می

سیاستمدار در حالت عادی در امور : نیستنديکرنگ متخصص نیز همسان و  ودانشمند  ی سیاستمدار وها صالحیت
باشند، يعنی به دلیل سیاسی بودن اش حايز حقوق و  عمومی دارای حقوق و وجايبی است که ساير افراد دارا می

سی يا شیوه های معمول وغیر معمول ديگر در يک پست سیا وجايب خاصی نیست، اما همینکه به اثر انتخابات و
 . نصب گرديد دارای صالحیت های تعريف شدۀ همان پست خواهد بود

متخصص  دانشمند برای اعمال صالحیت علمی خود به تقرر در يک پست سیاسی ضرورتی ندارد، دانشمند و
است، مگر اينکه اين صالحیت به داليل  قابل اجرا همینکه شرايط مربوط را دارا باشد صالحیت علمی اش نافذ و

عصبی او در  در حالت روحی وتغییر  يا  ی مانند شرکت در امور جانبدارانۀ سیاسی و يا حکم محکمه واستثناي
يا در مسايل موردی به علت موقعیت شخصی در يک مورد مشخص صالحیت اش را  انساخ قرار گرفته باشد و

 .اعمال کرده نتواند
معتبر است، آنان  نند ساير اتباع محفوظ ومتخصص هما وجايب سیاسی قانونی سیاستمدار، دانشمند و حقوق و
استفاده از استثناًء بدهند، اما رأی يا به کانديد مورد نظر خويش  خود را در پست های سیاسی کانديد کنند و میتوانند

را در قبال خواهد داشت، کانديد شدن برای اعمال هايی متخصص پیامد  برخی از حقوق سیاسی برای دانشمند و
يا قسمی را ايجاد خواهد کرد، در صورت مقاطعۀ آنان با  متخصص ترديد های کلی و دانشمند و صالحیت علمی

بالخره پیامد های سیاسی شدن . اعمال خواهد بود تمايل سیاسی منصوبه، صالحیت علمی ايشان قابل اعاده و پست و
انونی يک کشور روش های منتج ولو در اسناد ق برای دانشمند و متخصص نسبت به سیاستمدار گرانتر خواهد بود، 

در جوامع امروزی که آگاهی سیاسی مردم در سطح  .آوردن دانشمند به سیاست هم اگر درج نشده باشد از رو
تی در آن آمطلوبی قرار دارد، خلق اهلل به دانشمند و متخصص سیاسی شده، اعتماد نخواهند کرد، مگر اينکه استثنا
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متخصص کاماًل مختار است که برای  تمادی گردد، به اين ترتیب دانشمند وذيدخل باشد و مانع بروز اين بی اع
يا  يکی از علل فقدان احزاب سیاسی دانشمندان يا متخصصان و. سیاسی بهای آن را متحمل شودانتخاب قبولی يک 

 .باشد علما نیز همین رعايت اصل بیطرفی علم، دانش و عرصه های علمی می
بود از يک  که اسمًا بايستی تشکلی می« مجلس خبره گان»ان مجلسی وجود دارد بنام در ساختار نظام آخوندی اير

متخصصان، ولی هیچکسی آن را با چنین ماهیتی قبول ندارد، زيرا  اهل خبره و غیر سیاسی دانشمندان و مجمع
انسور، علیه مجمع از متخصصان نیست و در نظام ايديولوژيک آخوندی، مجمع ايست که به حیث ابزار انقیاد، س

تشکیالت دولت  جزء شود،  اين مجلس مستقل نیز نبوده و به کار برده میديموکراتیک  تحوالت مستقالنۀ علمی و
 .باشد ايران می

باشیم چنین انجمن ها و  «متخصصان مجمع علمی دانشمندان و»میعاری  جایگاه اصلی واگر به دنبال موقعیت و 
م در سطح بین المللی موجود اند، اين انجمن ها قبل از همه متعهد به ه سطح ملی کشور ها و مجمع ها هم در

روش اکادمیک نسبت به  غیر جانبدار، وفادار به  اساسات و باشند، چنین انجمن ها غیر سیاسی، می« علمی بودن»
 .مسايل اند

 اجتماعی، تخنیکی، ماهیت موضوعات کاری آنها فنی، باشند، تکنولوژی می نخبگان علم و و اعضای آن زبده ها
آگاهی از چگونگی  اند، اين مجمع ها مبری از عوامزدگی، سطحی نگری و به دور از نا . . .حقوقی، بشری و

آنها قابلیت معرفت همه جانبۀ اموری را که تعهد نموده اند کاماًل  اين چنین انجمن ها هستند، و و تدوير روش ايجاد
 .باشند دارا می

  savoir c’est pouvoir ،آنان زير درفش علم قدرت است»  :(Jean-Paul Gaudillière) به گفتۀ ژان پول گوديیر

 «.سازند سیاست را غیر سیاسی می  science is powerيا و
محیط  امور سیاسی صرف به منظور حمايت از ارزش های عام، همگانی، بشری، آنان بدون دلچسپی به سیاست و

 تصديق موثقیت مدارک اثباتیۀ بیگناهان صالح همگانی و خیر و حمايت از وعدالت، حمايت از حق  زيست، صلح،
برابر تقاضای ارگان ها، انجمن ها  دهند، در کنند، مشوره می فعالیت ابراز نظر می در عرصه های مختلف کار و

بیانیه کنند، در موارد حیاتی به حکومات و ساير ارگان های دولتی  و اشخاص به صدور نظر تخصصی اقدام می
 يا به حکومات در موارد نقض اصول و دهند و يا در مواردی به آنها هشدار می های رهنمودگونه صادر میکنند،

يا  دهد، و فنی و نقض ارزش های معمول اقتصادی اخطار می انسانی، نقض ضابطه های تخنیکی و ارزش های
شعبات مربوط ملل  کنند، متحد نیز ارسال میکاپی اين اعالمیه های خود را به ارگان های مربوطۀ سازمان ملل 

متعهد به  فنی بودن تحقیقات اين مجمع های غیر سیاسی، بیطرف، اکادمیک و بر علمی، تخصصی و متحد بنا
و علوم دست داشتۀ ايشان نه اين دانشمندان متخصصان . دهند می ارزش های عام به طور مسؤوالنۀ گوش فرا

انسانی آنان به مثابۀ پربهاترين ارزش های ملی  منطقوی بلکه به سبب ارزش های معنوی و انی ولس ، تباری،بدلیل
متخصصان کشور های فقیر نیز قرار دارند که  در میان آنان دانشمندان و . گردند بشری مردم و دنیا محسوب می و

پاک  جايگاه معصوم و ، از نام وفنون مواظبت کرده اند ضوابط علوم و نوامیس و در شرايط بی نهايت دشوار از
مثال های بین . گیرد برای پیشبرد مقاصد سیاسی بهره برداری صورت نمی آنان به حیث يک مدرک سیاسی و

سازمان عفوه بین المللی، کمیتۀ بین المللی بحران و فدراسیون بین : ۀ حقوقزتنها در حو هايیالمللی چنین مجمع 
 .      باشند المللی حقوق بشر می

پاکیزۀ ايشان مجمع علمی ايشان را که غیر  ما با نیات اصیل و متخصصان ستمديدۀ کشور اگر دانشمندان واقعی و
نه تنها خود را رقیبی برای حاکمیت فعلی  متعهد به ارزش های اکادمیک باشند و و سیاسی، بیطرف و مسلکی بوده 

با پول های پاک  برای دستیابی به قدرت داشته باشد وحرصی  يا کانديدی توقع و نه برای گروه و مطرح نکند، و
امانت داری رعايت کنند  را به دقت وهايی در تمويل مخارج ناچیز مجمع بپردازند و اساسات میعاری چنین انجمن 

نظارت کنندۀ  و نقش ديده بان ضوابط قبول شده ارايه نمايند و برای هر تصمیم خويش استدالل علمی و قواعد و و
 .  مردم ما مشروعیت خواهد يافتتأئیدی ض را به عهده گیرد، با عکس العمل بی غر
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1- Le savant et la politique de Max weber  
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