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 در باره این کتاب .................................................... 
 

 

ى انجمن ...........................................................  پیام انجمن  شورای رهبر
 مبر عبدالواحد سادات رئيس انجمن

م پوهنیارعبدالبصبر دهزاد ...  مفاهیم هویت، زبان و اتنیک در افغانستانحقوق بشر و  
استاد سابقه فاکولته حقوق و    محبر

علوم سیایس پوهنتون کابل ، معاون و سکرتر مسئول انجمن 
 در اروپا  حقوقدانان افغان

 
 بشر 

ر
م عید  .................. حق آزادی بیان در اعالمیه جهانی حقوق محمد عزیز پور، حقوقدان و پژوهشگر مسائل  محبر

 و اجتماع 
ر
 حقوق

 
 ! ش تضیع حقوق بشر م عبداالحمد فیض، حقوقدان و قاضی سابقه دار،  ..... نقض شبه کامل پیمان روم وگسبر محبر

 و اجتماع
ر
 نویسنده آثار حقوق

 
مه بلقیس  .... اعالميه جهانی حقوق بشر برای آزادی ، عدالت و صلح !  تابش، حقوقدان و مدافع حقوق زنان محبر

 افغانستان 
 

م نجر هللا قاسیم، حقوقدان و پژوهشگر و نویسنده   ........................................ فلسفه وجودی حقوق بشر  محبر
 چندین آثار تحقیقر 
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َ
ا ب
َ
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َ
 ك
ْ
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َ
ق
َ
..................................................  َول م محمد ابراهیم بره یک، حقوقدان و دپلومات   سابقه دار   محبر

 
 و   .........................  حقوق بشر و آزادی های اسایس انسان

ر
، حقوقدات و نویسنده آثار حقوق

ر
م دستگبر صادق

محبر
 اجتماع

 
م محمد ویل، حقوقدان ونویسنده چندین اثر و مقاالت   ................  له بدست امریکا ومداخ حقوق بشر ابزار تجاوز محبر

 
ر
 پژوهشر اجتماع و حقوق

 
  ...................................   د بشر حقوق هییل او واقعیتونو 

ر
 دوکتور طال پامبر حقوقدان سابقه دار و دارنده مقاالت حقوق

ی  ه   ......................... الملیل حقوق بشر دهم دسامبر روز بیر م آصف الم، حقوقدان سابقه دار ، سابق معاون سبر محبر
 محکمه افغانستان

  
یالسنر  !؟....  م م. ح . » حریف «، حقوقدان و قاضی سابقه دار ......................... حقوق بشر وجنگهای امبر  محبر

 
م پوهنیارعبدالبصبر دهزاد ..............   ) قتل های سیایس( بدون پروسه عدیل و قضان  

استاد سابقه فاکولته حقوق و    محبر
علوم سیایس پوهنتون کابل ، معاون و سکرتر مسئول انجمن 

 در اروپا  حقوقدانان افغان
 موارد تخلفات اعالميه جهانی حقوق بشر ، 

 .............................. و بازتاب آن در قانون اسایس كشور 
م فضل پا ون، حقوقدان سابقه دار و پژوهشگر مسائل  څمحبر

 
ر
 حقوق
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 در باره این کتاب:

 
کتاب را که   این هیأت تحریر انجمن حقوقدانان افغان در اروپا افتخار بزرگ دارد که

بر  تعداد از حقوقدانان دانشمند و قلم بدست    که توسطمسلیک    و   شامل مقاالت ارزنده
،را در یک مجموعه برای خواننده گان و عالقمندان  رشته تحریر در آورده شده اند 

 این کتاب دیجیتایل بمناسبت دهم مقاالت مسلک حقوق و کتاب تقدیم میدارد. 
ننر حقوق به نشر رسیده اند.   دسامبر ، در صفحه اختصاض سایت انبر

مقاالت  این کتاب که به زبانهای دری و پشتو تحریر یافته اند، هرکدام یک بخشر از 
ی الملیل مرتبط به آن را به م حتوا، مبانی حقوق بشر و کنوانسیونها و سائر اسناد بیر

توضیح گرفته  معضالت و پیچیده گیهای تطبیق حقوق بشر در افغانستان و جهان را 
 . ند به توضیح و نقد گرفته ا

م تمیم ابوی، مسئول سایت انجمن حقوقدانان    این کتاب به همت و زحمات محبر
ی عایل ترتیب و بشکل دیجیتال افغان در ار   آماده گردیدهوپا با قطع ، صحافت  و تزئیر

 است. 
هیأت تحریر انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بدین وسیله از زحمت کشر و ابتکارات 
م تمیم ابوی در آماده کردن این کتاب پر ارزش مسلیک اظهار سپاس و قدردانی  تزئینی محبر

 مینماید. 
با عرضه این کتاب برای هم در اروپا ی انجمن حقوقدانان افغان ما ارزمندیم تا رهبر 

مسلکان عزیز، عالقمندان کتاب و محصالت جوان عرصه حقوق مصدر خدمنر گردیده 
 باشد. 

 
ام  با احبر

 هیأت تحریر سایت انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
 ترسان   ۲۰۲۰یم  ۲
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 ما و منشور حقوق بشر
 

 دفاع از : 

 زادى ، مساوات ، عدالت و توسعهآصلح ، 
 

ور است تا به اين سوال  پاسخ روشن ارائه نما ن به اصل موضوع بحث ، بسيار ضن       ئیمقبل از پرداخت 
  كه : 

  چرا تجليل و تبجيل از روز جهانی حقوق بشر براى افغانان و افغانستان اهميت حيانر دارد ؟
  جواب مشخص و موجز اين است كه : 

ن بحث  با  سه موضوع زیر قرار  هست و بود افغانستان و رسنوشت افغانان در گرو   پرداخت 
ى

   چگونگ
  دارد : 

  صلح و امنيت -
  عدالت -
  توسعه و ترق   -

در واقع هر سه موضوع با هم مرتبط و ملزوم همديگر اند و اعالميه جهانن حقوق بشر منشور حقوق 
ناشر از ان ، بحيث منشور حقوق بشر شناخته ميشود ، راه های حل  بشر كه با تصويب ميثاقها و اسناد  

اساش و جهانشول را مطرح مينمايد كه در حل و فصل مسايل و مصايب افغانان و افغانستان رهگشا 
  ميباشند . 
 مطرح بودند ، امروز   ١٩٤٨)  سال اگر قبل از 

ى
م ( موضوعات باال موارد بحيث هاى سياش و فرهنگ

يت  قريب به اتفاق كشور هاى جهان برسميت شناخته بمثابه نورم ن الملىل از طرف اكثر هاى حقوق بت 
ن داخىل  الزام    ور ميباشند . آشده و با تسجيل در قوانت 

يعت من دراوردى"   ده بخاطر انفاذ " رسر ى و تالش گسث  در احواليكه افغانستان اماج ذهنيت تكفث 
دن به منشور حقوق بشر راه را به حاكميت قانون باز گروههای افراىط دهشت افگن ميباشد ، چنگ ز 

  مينمايد كه فقدان ان يگ از عوامل اساش مصيبت جارى در كشور ميباشد . 
ن نقض مستدام حقوق بشر ميباشد كه با شدت تداوم دارد و كشور  مصيبت افغانستان ، داستان غم انگث 

ستان ارزشهاى آن ين قربانن حقوق بشر و قثر   مبدل ساخته شده است .  ما به بزرگث 
 و منجمله حق   پيامد 

ى
ى، محروم شدن افغانان از حقوق اساش زندگ هولناك اين فاجعه حقوق بشر

  حيات و  كشور شان از حق گذار بشاهراه صلح و ترق  ميباشد . 
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موارد اسفبار فوق ، دادخواىه بخاطر حقوق اساش مردم و احياى حق حاكميت مىل در دستور كار 
يت  ميت دفاع از منشور حقوق بشر و تبجيل و تجليل از روز جهانن حقوق بشر ن مثر قراردارد كه مبت 

  ميباشد . 
متاسفانه ىط اين هفتاد و يك سال ، استفاده ابزارى از اعالميه جهانن حقوق بشر و برخورد ايديولوژيك 

    درج در منشور حقوقبا آن بخاطر مقاصد اهداف سياست خارجر ، باعث گرديده تا اصول زرين من
ورت تفكيك  د و اين واقعيت تلخ ضن ن الملىل آن قرار گث  َعاع اعمال ناقضان داخىل و بت 

ُ
بشر ، تحت الش

هن ميسازد .    و مرز میان اصول و ناقضان ارزشها را مثر
م ( سازمان ملل متحد در واقع محصول مبارزات قرون   ١٩٤٨ اعالميه جهانن حقوق بشر مصوب سال )  

  ر ابناى بشر در راستاى حقوق انسانن و دفاع از كرامت انسانن ميباشد . واعصا
 ، ازادى ، برابرى ، برادرى ،   در اعالميه جهانن حقوق بشر حفظ كرامت انسانن در راستاى 

ى
حق زندگ

، بدون هر نوع تبعيض و  مساوات ، عدالت ، ازادى وجدان ، دين و انديشه بحساب حق ذان  انسان 
ل گرديده است كه تكميل ان در وجود ميثاقها و اسناد بعدى بمثابه منشور حقوق بشر با تمايز ، مسج

ق ، حوزه تمدنن و كشور كهن و باستانن ما ، همخوانن   ن مردمان رسر  و دين و آيت 
ى

تاري    خ ، ارزشهاى فرهنگ
  دارد . 

        امريكا   ستقالل سث  حوادث چند قرن اخث  در انگلستان و اسناد ذيقيمت تاريخن منجمله اعالميه ا  
                        م( ، تاسيس جامعه ملل١٧٨٩م ( ، اعالميه حقوق شهروندان در فرانسه ) اگست  ١٧٧٦   )
م ( و تاسيس سازمان ملل متحد و انفاذ منشور ان ، پيش زمينه هاى تدوين و تصويب اعالميه  ١٩١٩) 

  جهانن حقوق بشر ميباشند . 
صويب كنوانسيونها و ميثاقهاى معتثر جهانن و بويژه ميثاق جهانن حقوق مدنن و در سالهاى بعدى ت

  ( 
ى

م ( و اسناد پر ارزش بعدى ، معرف    ١٩٦٦سياش و ميثاق جهانن حقوق اقتصادى ، اجتماىع و فرهنگ
ن الملىل معاض ميباشند .    معيار هاى حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در حقوق بت 

م كنونن اين   است كه :  پرسش مثر
ن منشور ذيقيمت حقوق بشر و معيار هاى نجات بخش حقوق  ، جامعه   چگونه در موجوديت چنت 

ى ، ىط اين هفتاد و يك سال در مسث  تحقق ان ناكام اند ؟   بشر
عامل اساش ناكاىم در عدم ناكارانى سازمان ملل متحد نهفته است كه سكاندار اصىل ان ، اعضاى دايىم 

موازين منشور حقوق بشر قراردارند ،  سازمان ميباشند كه متاسفانه در جمع ناقضان شوراى امنيت ان 
( بار قطعنامه شوراى امنيت در مورد محكوميت ارساييل ،  ٧٧كاقن متذكر شويم كه ىط نيم قرن ) 

 ويتوگرديده است . 
ن اكنون در )  اطورى جهان همت  ين امثر

ر جهان زندانهاى ( كشو  ٦٦اياالت متحده امريكا بمثابه بزرگث 
  مخفن دارد . 

امروز خطرات محيط زيست باالتر از خطر اتوىم محاسبه ميگردد و سه كشور بزرگ عضو شوراى امنيت 
 ( كه در خرانر محيط زيست سهم باال دارند ، از عضويت 

ن ) اياالت متحده امريكا ، فدراتيف روسيه و چت 
  درين كنوانسيون اجتناب مينمايند . 

ى را تهديد و عامل بسيارى از مصايب  نابرابرى سوناىم مدهشر است است كه موجوديت جامعه بشر
ن آن ميباشد :  يت ميباشد كه متاسفانه سث  صعودى دارد كه اين ارقام جانكاه مبت   بشر

ن در جهان ، فقط در اختيار يك فيصد تعلق دارد و نود فيصد نفوس جهان ، فقط )  ٤٣)  ( فيصد زمت 
ن را در اختيار دارد . يك فيصد نفوس جهان ، ) ( ف ١٧ ( فيصد ثروت را تصاحب نموده  ٨٢يصد زمت 

است و تنها هشت مليارد در برابر به نيم نفوس جهان ثروت دارند و فقط پانزده كشور بزرگ صنعت  ،) 
 ( فيصد ثروت جهان را در اختيار دارند .  ٧٥
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اكميت قانون باعث گرديده كه  يك اقليت منفور در افغانستان آفت جنگ و فقدان دولت مقتدر و ح
يت مردم ، "  يت  غاصب و چپاولگر به قيمت تباىه اكثر          گنج هاى قارونن " را تصاحب و سه اكثر

  بزرگ : 
 
  زنان -
  جوانان -
ان -   فقث 
 

  را با طاعون فقر به نابودى بكشانند . 
ى و دولت فساد ، موبوكراش و پيامد اين غارتگرى و وحشتناک  نابودى واالترين ا رزشهاى حقوق بشر

  ) بجاى ديموكراش ( در كشور است .  كليپتوكراش 
  با كمال تاسف ، موارد فوق در افغانستان حالت خوفناك " نقض مستدام حقوق بشر "

 (continuing human right violation  . را مستوىل ساخته است )  
ارى ، انفجار ، ترور ، بمبارد هاى شبانه ، كشتار اهاىل ملىك و حمله  دوام جنگ خانمانسوز ، حمالت انتح

يه خارجر و ... از وقوع روزمره جرايم هولناك خثر ميدهند كه مطابق  بر تأسيسات ملىك موسسات خث 
 به احكام ميثاقهاى جهانن و منجمله كنوانسيونهاى چهار گانه ژينو : 

 
-  

ى
  جنايت جنگ

يتجنايت عليه  -   بشر
ى -   جنايت ضد بشر
 

 رديف بندى گرديده اند و : 
 
  دولت -
  قواى نظاىم ناتو و امريكا -
  طالبان و ساير گروه مسلح دهشت افگن -
 

  هر كدام و البته با تفاوت ها در رابطه ملزم و مقرص ميباشند . 
تان است و تا كنون در " فرهنگ " معافيت و عدم محاكمه مجرمان گوشه ديگر از تداوم تراژيدى افغانس

ن الملىل   محاكمه نشده اند وبه تقاضاى محكمه بت 
ى

      هيچ مورد نظاميان خارجر متهم به جرايم جنگ
  جزانى ، دولت امريكا پاسخ مثبت نميدهد . 

داليل فروان در مورد " نقض مستدام حقوق بشر " و " فاجعه حقوق بشر " در افغانستان وجود دارد و  
ن حقوق بشر و استفاده ابزارى سياش و انجونى از عوامل اساش باشد كه نسبت شايد " پروژه  " ساخت 

 نر باور گردند . 
  عدم دستاورد مشهود ، مردم نسبت به منشور نجات بخش حقوق بشر

ام بحقوق بشر )   بمثابه يك اصل اساش ، زمانن در جامعه ريشه  (    Respect for human rightsاحث 
د كه مدعيان  Culture، اصل كلتور حقوق بشر )   خود ، مثال در زمينه باشند و در همچو حالت ميگث 

of human rights  . ميتواند در جامعه تعميم يابد ) 
بدون شك تحقق ارزشهاى متعاىل و جهانشول منشور حقوق بشر ، فقط و فقط در پرتو حاكميت قانون 

ستان كه پاشنه اشيل آن ، فقدان دولت مقتدر مىل در مقياس مىل و جهانن پيوند اساش دارد و در افغان
  قانون محور و عدالت گسث  ميباشد ، تطبيق معيار هاى مطلوب به يك رساب مبدل گرديده است . 
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از اصل  صلح واقىع و دوامدار،  در احواليكه صحبت از صلح و مصالحه مطرح است ، بايد پاسداران 
الى منشور حقوق بشر كه در فصل دوم قانون اساش نافذ اصالت و برترى قانون و رعايت ارزشهاى وا

ن تسجيل يافته است ، دفاع نمايند .    نث 
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بخاطر تبجيل شايسته ازين از روز جهانن حقوق بشر ، در سايت حقوق          

(http://hoqooq.eu  بخش ويژه نى را ) ن مناسبت مقاالت اختصاىص و ارزشمند  گشوده و به همت 
ساند و در آتیه  ارزومنديم  انرا بحيث جزوه جداگانه منتشر  حقوقدانان و دانشمندان گراىم را به نشر مث 

  نماييم . 
 
 
 

 با حرمت
 
 

ى انجمن  شورای رهثر
 مث  عبدالواحد سادات رئيس انجمن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hoqooq.eu/
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 ع. بصث  دهزاد نوشته از 

 
 

 حقوق بشر و مفاهیم هویت، زابن و اتنیک رد افغانستان
 

دسامثر روز تجلیل از روز جهانن حقوق بشر و بزرگداشت از اعالمیه جهانن حقوق بشر مصوب   10امروز  
 سازمان ملل متحد است.  1948

ه بود که رقصیده  در صبحگاهان آرام امروز یکشنبه که برف میبارید، چشمانم بر دانه های برف خث 
ن میآمدند  و ورود روز های رسد زمست ان را هوشدار میدادند. سکوت در روح و وچرخیده  بسوی زمت 

روان مرا یکبار دیگربه روز های خوش جوانن وگذشته های آرام آن دوران  برد و حوس و حشت آن روز  
های آرام و بدون جنگ در شهری که در آن زاده شدم ، به جوانن رسیدم ، در وجودم زنده شدند. وىل  

 ام به به ان 20جنگ لعنت  که قریب به 
ى

بوه محرومیت ها گذشت و  در یک لحظه خاطرات  بد و زندگ
ن آن در ذهنم یکبار دیگر تداىع گردید  که در آنروز ها شهرکابل  با باران راکت های کور سکر، بم   خونت 
گذاری  ها در محالت مزذحم شهر و اصابت راکت در مارکیت ها ،  و هم زمانن جنگ های وحشناک کابل 

 هم وطنان ما از آنها گرفته میشد و و اکنون حمالت وحشیان با بم  
ى

های انتحاری که چگونه حق زنده گ
حمانه ترین شیوه های که در تاری    خ بشر تکرار نگریده اند ، تلف میگردد و اتالف آنرا  هنور این حق با بث 

 هنوز پایانن نیست. 
 ، حق آزادی و حق و امنیت شخیص سه مفاهیم برجسته و اساش  

ى
اند که  در  واژه های حق زنده گ

ملل  1948رسخط اعالمیه جهانن حقوق بشر تذکر یافته اند. اگر اعالمیه جهانن حقوق بشر مصوب 
یم چند مفهوم دیگری اند که این سه واژه یا مفاهیم اصىل را تکمیل و آنها را در  متحد را به تحلیل گث 

ند. این مفاهیم عبارت اند از "  فرعیات به توضیح میگث 
حقوق، ترس و ارعاب و اعمال حق یکسان بحیث  اساس آزادی، عدالت و صلح که در تقابل با تحقث 

 وحشیانه قرار میگرند. 
 یا تطبیق بدون  استثنای و یکسان  

ٌ
اساس عدالت مربوط میشود به حمایت مفاهیم باال  بر مبنای اجرا
میشوند به تعلیم و تربیت اجتماع قانون باالی افراد اجتماع. تطبیق بال انحراف همه مفاهیم باال مربوط  

ام این حقوق و آزادیها.   مبتن بر رعایت، احث 
ن خالصه را از آن برداشت  ن اعالمیه جهانن حقوق بشر را یکبار دیگر از نظر گذشتاندم، همت  وقت  من مت 

 نمودم و اکنون با شما خواننده گراىم پیشکش نمودم 
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امون حقوق بشر و  روز جهانن حقوق بشر نوشته و به نشر رسانیده ام وىل  من درگذشته ها مقاالت را پث 
ن هویت، زبان ،  امروز میخواهم جرئت نمایم که این حقوق را در یک بیان ساده با مفاهیم حق داشت 
ت قوم ها، زبان ها و سایر ارزش  مذهب و فرهنگ و دیگر داشته های پر ارزش اجتماىع در کشور با  کثر

 ارتباط 
ى

 داده روی آن مکتر نمایم. های کلتوری و فرهنگ
در این سالهای اخث  دیگر زیاد گفته شده است که حقوق بشر در کشور با شدید ترین شیوه آن پایمال و 
ایط موجود ممکن   ، گستاخانه و با پررونی مورد تمسخر قرار داده میشوند. در رسر

ٌ
تلف میگردد و عمدا

که گونی باالی صندوق ایستاده و اعالم موجودیت صد ها نهاد، حلقه و سازمانهای سیاش و اجتماىع اند  
ن حقوق بشر قفل شده است و مانند صندوق سحر و جادو بررخ  نموده اند که در این صندوق همت 
دیگران کشیده میشود و از برگشت آن در آینده ها به جامعه افغانستان بشارت داده میشود. بیگانه از 

سفانه موجودیت صد ها 
ٌ
نهاد و شعار های حقوق بشر باالی شانه های مردم   واقعیت نیست که متا

 میکند و ملت از آنها " ىم غمد". عکس العمل های رسىم و سمبولیک نهاد های حقوق  
ى

مظلوم گرانگ
ی و نقض حقوق بشر برای جامعه افغانن ما دیگرخسته کننده  بشر در برابر خشن ترین حوادث ضد بشر

 به نظر میخورند. 
مقاله در آن است که ما  برای خود و بخاطر خود و باالی خود چگونه میتوانیم اصل موضوع تحریر این  

ت قوم، مذهب،  در ملت واحد خود و جامعه با کثر ام و مفاهیم حقوق بشر در پذیرش ، رعایت و احث 
زبان و کلتور ادای مسئولیت مىل و وطتن نمائیم و همچنان تعلیم و تربیت آنرا جز کرکث  اجتماىع خویش 

 دهیم.  قرار 
 قوم: 

 دارد. تاری    خ آن ،از موجودیت  
ى

ت قوىم. هر قوىم در این  کشورحق زنده گ افغانستان کشوریست با کثر
ن ، یک واقعیت انکار ناپذیر جامعه  تا انکشاف و تکامل آن به حیث  یک کتله بزرگ و در یک خطه معت 

وع شاهان قدرت و توسعه طلب بوده که  افغانن ماست. ایجاد رسحدات نتیجه اهداف سیاش غث  مشر
قوم ها را در مقطع های مختلف تاریخن از هم جدا ساخته اند. در نتیجه جدانی این اقوام هر کدام با 
روان اجتماىع همان کشور خویش  رال وفق داده و دیگر مردمان دو کشور با خصوصیان روان اجتماىع 

اری    خ تکامل بشر مهاجرت های طبىع متفاوت خود و اتنیک خویش را شکل داده اند.  واقعیت دیگر ت
ن و حاصلخث     در طول تاری    خ به سث  دریا ها، دره ها ومناطق سثر

بوده که گروه های کوچک انسانن
مهاجرت نموده و دریک  خطه مطلوب  متوطن گردیده اند که در سث  زمان به مجامع برزکث  مانند قوم 

 تشکل و تکامل یافته اند. 
فراد در برامد های سیاش از این واقعیت های عیتن و مبتتن بر دیدگاهای در سالهای اخث  تعداد از ا

 با و انت  پت  با دستگاه حاکمه انکار میکنند و یگ دیگری را به مهاجر و غث  
سیاش، تنگنظرانه و سمپان 
 افغان توصیف میکنند. 

له را مدلل میسازد که هر قوىم
ٌ
از ساکنان کشور بحیث   مفاهیم حقوق بشر و توضیح حقوق  آن این مسا

 نموده اند .  
ى

ن در خطه های مختلف افغانستان زنده گ ساکنان اصیل در طول در طول یک تاری    خ معت 
 یکسان را داشته و حق انکشاف متوازن و بهره مند شدن از تمام 

ى
آنان بدون استثنا و تمایز حق زنده گ

 نعمات مادی جامعه افغانن ما را دارا هستند. 
یت ها و اقلیت ها مطرح باشند و نه باید با ارقام و آمار در کشور با کثر  ت اقوام نمیتواند موضوع اکثر

هنوز نا تثبیت شده ،تثبیت هویت نمود و هویت تاریخن دیگران را مورد سوال قرار داد. برخورد مسئوالنه 
له جامعه کثث  القوىم افغانستان باز هم ما را بر یک اصل مهم اعالمیه جهانن 

ٌ
حقوق بشر بر  با مسا

ام این حقوق و آزادیهای  میگرداند و آن مربوط میشود به " تعلیم و تربیت اجتماع مبتن بر رعایت و احث 
ی" .   بشر
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در اینجا  هدف در آن است که هر قوم و گروه اتنیگ جامعه افغانن ما حق دارد با حفظ هویت قوىم 
ام ن وع بداند. اش به موجودیت، اصل تاریخن و هویت اقوام دیگر احث   موده و آنرا بحیث یک حقوق مشر

نباید یک اصل عمده را در این موضوع با اهمیت نا دیده گرفت که هر قوىم بخشر انکار باپذیر از یک 
 میکنند و باید به موجودیت اقوام و روان اجتماىع آنان 

ى
ک زنده گ ن مشث  ملت واحد اند که در رسزمت 

ن به هویت   ام گداشت و به حق داشت  اف نمود و آنرا جز افتخارات احث  قوىم در وجود یک هویت مىل اعث 
 به ابتذال کشانیده شده موضوع مهاجرت های 

ٌ
مىل دانست. یگ از مباحث مورد جرو بحث های بعضا

اجباری و انتقال از یک محله به محالت دیگرکشور در دوران های گذشته میباشد. در این مورد حقوق  
ه در یک محل یا خطه تولد یافته، پدر و پدرکالنش باشنده همان محل  بشر حکم مینماید هر شخیص ک

 و 
ٌ
باشند، پرورده همان محل و باشنده اصىل  آن بوده غث  قبل انتقال تلف  میگردند. زیرا این فرد جسما
ن و خالصه با روان اجتماىع همان محل گره خورده  است.  ، عرف و ستن  با خصوصیات جغرافیانی

ٌ
 روانا
 زبان

ن روابط اجتماىع هر گر  مت 
ٌ
ن دارای زبان اند که با آن نه تنها داد و ستد و تا وه اتنیگ در یک خطه معت 

 درک میکنند. 
ى

ن تبادل احساس میکنند و همچنان احساس یکدیگر را به ساده گ میکنند بلکه با زبان معت 
سد، نمیتوان زبان هم یک پدیده تاریخن است . هیچ زبانن را بدون قدامت تاریخن که به هزاران  سال مث 

جستجو نمود. زبان جز هویت قوىم و اتنیگ است که نظربه  محالت یک خطه با لهجه و دیالکت های 
ن و حفظ زبان که فرد در آن پرورش یافته است، انکشاف  ام به داشت  متفاوت شکل گرفته است. احث 

ی است.  ن زبان یک حق طبىع و حق بشر  زبان و سچه نگهداشت 
ی حکم مینماید که هر گروه اتنیگ که تعلیم و تربی ام به این حق بشر ت اجتماع مبتن بر رعایت و احث 

ن زبان خویش را دارند. وىل باید تذکر داد  که تغث   ن اند، حق انکشاف و سچه ساخت  دارای یک زبان معت 
سیاش در واژه های زبانن و انتخاب نام و تعریف یک زبان نباید موضوع جربحث های مبتن بر اهداف 

بوده  ، بل در نتیجه تحقیقات و کاوش های دانشمندان بخش ادبیات و فرهنگ ، سیمینار ها و کنفرانس 
د. تجارب مربوط به به بحث کشانیدن –های علىم  ادنر در سطح مجامع علىم و اکادمیک صورت گث 

وع  در تقابل با  روی کاربرد واژه ها  و یا انتحاب نام و تعریف زبانها روی اهداف سیاش نا مشر
ٌ
و بعضا

ند.   مفاهیم ملت واحد ، منافع مىل ، غرور مىل میتوانند قرار گث 
 مذهب

جامعه افغانن ما جامعه با مذاهب مختلف نث  دارای مشخصه خاىص اند. مذهب برای هر شخیص  
ن مذهب و آزادی ادای مناسک مذهتر   است که جز روان اجتماىع شناخته میشود. داشت 

ى
معنویت زندگ

 مسجل گردیده است. تعلیم و تربیه اجتماىع نه  
ٌ
ی است بل در قانون اساش کشور رسما تنها یک حق بشر

ن آن بحیث یک  ن عقیده مذهتر و پذیرفت 
ن جامعه کثث  المذهتر ما و حق داشت 

مبتن براصل پذیرفت 
 از دیدگاه عقیده مذهتر خود 

ٌ
مورد نقد  واقعیت عیتن جامعه حکم منیماید که هیچ مذهتر را نباید ضفا

ی عمیق ترین احساس معنویت برای یک انسان است  و محکومیت قرار داد. عقیده مذهتر در تاری    خ بشر
ن عقیده  ن میکند. حق داشت  که ازرش، هویت و دیدگاه نسبت به جامعه را برای یک فرد مذهتر تعت 

ن یک مذهب برای افراد دیگر جامعه اصول پائه نی حقو  ام به حق داشتت 
ی را تشکیل مذهتر و احث  ق بشر

 میدهد. 
 و مذهتر  در وسایل 

ی های مباحثات و مناظرات روی مسایل مبتن بر هویت قوىم ، زبانن من از نتیجه گث 
نت  به چند نکته نظر های رسیده ام که خود را بدان متگ و معتقد میدانم:   رسانه نی و انث 

یت نم -  ت اقوام موضوع اقلیت و اکثر د    تواند بشکىل مورد بحث وارزیانر در جامعه افغانن با کثر قرار گث 
ی را برای اقوام دیگر ساکن در کشورمورد تحدید و تهدید   که اصل حقوق ،عدالت و آزادی های بشر

ست  را زیر سوال قرار داد.    قرار داده اصل ایده ملت واحد ، هویت مىل و منافع مىل و معیار های وطنثر
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 ما جامعه کثث  الق  -
وىم است. هر قوىم در یک روند تاریخن ودر یک خطه تاریخن شکل جامعه افغانن

و رشد تکامل نموده است. هر فردی جامعه افغانن ما حق دارد به داشته ها و ارزش های قوم که  گرفته
ام ن احث  ن حق دیگران نث   گذارد.    در آن تولد و پرورش یافته است ، افتخار نماید و به عت 

ه  و منشه تاریخن دارد. هر فرد کشور باید قوم های کشور را از ریشه تاریخن هر قوىم در افغانستان ریش  -
 ، آن در خطه که در آن انکشاف نموده،  ارزیانر نماید. 

در یک روند طوالنن تاری    خ رشد و تکامل یافته اند. مردمان هر زبان حق   زبان های مختلفه افغانستان -
سازی آن همت گمارند و این حق را برای تمام زبان های دارند زبان خویش را انکشاف دهند و در سچه 

ام گذارند.  ن قایل و بدان احث    دیگر نث 
 از طریق سمینار ها و کنفرانس   تغث  و تعویض واژه ها در یک زبان  -

ٌ
و یا تغثر نام و صفت یک زبان ضفا

د.  -های علىم  ادنر در مجامع علىم و اکادمیک و توسط دانشمندان رشته صورت گث 
مورد استفاده قرار دارند ، باید مجاز و عاری از   انتخاب واژه های اصىل در یک زبان در اسناد رسىم -

  اجبار و حساسیت ها باشد. 
ن و عنعنات پسندیده خویش افتخار نماید وىل رعایت آنرا بر   - هر قوىم از اقوام کشور حق دارد به ستن

  اقوام دیگر از دید اجبار نبیند. 
و فرهنگ و رسوم و عنعنات پسندیده شان باید بحیث داشته های    مبتن بر قوم، زبان ، مذهبهویت    -

ام و افتخار گردد.   پر افتخار مىل و هویت مىل کشور تلف  و بدان احث 
 
 

 پایان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
|  مقاالت قبیل نویسنده در ارتباط با حقوق بشر

، مارچ -1  2013حقوق بشر و جرائم حذف فزییک )قتل های سیایس( بدون پروسه عدیل و قضان 
 2013دسامبر روز جهانی حقوق بشر "تجلیل از یک روز زیبا"  -2
ی-اززدلدلزارپرتعفن خصومتهای اتنییک -3 وع بشر     ۲۰۱۴اجتماع دریک روند ملت سازی مدرن، جنوری -زبانی تاحقوق مشر
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 حقوقدان عید محمد عزیز پور 

 

 حق آزادی بیان رد اعالمیه جهانی حقوقی بشر
 

ی که بیشث  درباره بیان میشنویم با واژۀ »نه«  ن در جامعه که ما در آن رشد یافته و تربیه شده ایم، چث 
 است: 

ی درین یا آن باره نگو که بد است، عقیده ات را بیان نکن که دیگران آزرده ىم شوند؛ ازین یا  ن مانند چث 
نزن که برایت میش نیست؛ پایت را از از آن انتقاد نکن که مردم بد ىم گویند؛ به شاخه های بلند دست  

ه.   گلیمت دراز تر نگذار؛ خواىه نشوی رسوا همرنگ جماعت باش! و غث 
ند، زیرا اصل بر این است که »هرکس شوله اش را   اینها نمونه های اند که جلو فکر و اندیشه را ىم گث 

 بخورد و پرده اش را بکند« و بس. 
ن طرز  آیا این طرز فکر برای ازادی بیان و  آزاداندیشر بشر زیانبار نیست؟ من به این باور هستم که چنت 

فکر برای پویانى اندیشه و جویا شدن حقیقت زیان آور است و فکر و  اندیشه افراد را به فساد و رکود 
عادت ىم دهد. ما اینقدر به این نه، نه ها و رکود فکری عادت کرده ایم که حتا هزاران کیلومث  دورتر از 

خویش، باوجودی که آزادی کامل در بیان فکر خود داریم، بازهم احتیاط و خودسانسوری ىم  کشور 
کنیم تا کش از ما خفه نشود. فشار اجتماىع را که هنوز هم  از زادبوم خویش متحمل ىم شود زیاد 

 است. 
حد و مرزی  وىل، آزادی بیان چیست؟ آیا انسان حق دارد عقیده و نگر خویش را آزادانه بیان کند؟ آیا 

 برای آزادی بیان وجود دارد؟ درونمایه حق آزادی بیان چیست؟ 
ده و همه فهم، روشن سازم. آنچه خودم به  درین نوشته کوشش میکنم حق آزادی بیان را به گونه فشر

 اعالمیه جهانن حقوق بشر است.  ۱٩آن باور دارم، ازادی بیان بر اساس ماده 
بنیادین، جداناگذیر و انکارناپذیر بشر است که کم ازکم در گفتار هیچکس  حق آزادی بیان حق فطری، 

 منکر آن نیست. 
 ىم کند، 

ى
انسان یک موجود اجتماىع ، گویا، هوشمند و ناطق است که در یک همبودگاه انسانن زندگ

ن و بیان دیدگاه برای انسان یک موضوع فطری و رسشت  است. انسان نىم تواند خاموش و  سخن گفت 
 کت باشد، حال اینکه گویا و ناطق آفریده شده است. پس، برای بیان دیدگاه خویش باید آزاد باشد.  سا 

 ىم کنند، باهم کار ىم کنند و باهم  
ى

همبودگاه انسان به این مفهوم است که انسانها در آن باهم زندگ
 اجتماىع ایج

ى
اب ىم کند تا نظم و ترتیتر رابطه ها و پیوندها، گفتمان ها و گفتارهای اجتماىع دارند. زندگ

در آن برقرار باشد. برقراری نظم و ترتیب باعث پایداری و استواری همبودگاه شده و از هرج و مرج و  
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ی ىم کند و منطق و بیان افراد ىم تواند به فهم و درک دیدگاه ها کمک کند و به نظم  گدودی جلوگث 
 اجتماىع انسجام بیشث  دهد.  

نباشد، راه برای استبداد و فساد اجتماىع هموار میشود، چون کش نىم تواند  وقت  آزادی بیان موجود 
 بیان کند، از ستم و استبداد انتقاد کرده، فساد و بیداد را 

ى
فکر و نظر و دیدگاه خویش را درباره امور زندگ

ن روست که در   روشن سازد و در جهت بهبود وضعیت اجتماىع عقیده و فکرش را بیان کند. از همت 
جهان امروز حق آزادی بیان به رسنام یک حق فطری، بنیادین و جداناگذیر برای هر کس شناخته شده 

  است. 
 ىم کنند، ىم توانند دارای دیدگاه 

ى
و بازهم، چون در یک جامعه انسانهای مختلف با منافع مختلف زندگ

ن  بینش ها و دیدگاه ها   ها و بینش های مختلف باشند که باید فرصت بیان و ظهور را پیدا کنند. همت 
 و تغیث  و رشد نگاه میدارد

  است که جامعه را داییم در حال دگرگونن
امروز تمام کشورها حق آزادی بیان را به رسنام یک حق طبیىع و جداناپذیر برای بشر پذیرفته اند. این 

ی است که در ماده  ن ن در بش اعالمیه جهانن حقوق بشر بیان شده است. حق آزادی بیا ۱٩همان چث 
ن الملىل درباره حقوق بشر که پسانث  از پذیرش اعالمیه جهانن تصویب شده اند، تسجیل  پیماننامه های بت 

 این نوشته به ذکر نام آنها نىم پردازم. 
ى

دگ  و تثبیت شده است که برای رعایت فشر
ن لم  آنچه که درین ماده بیان شده است این است که بر خالف پیماننامه های بت 

ى
لىل دیگر، در مادۀ  ویژگ
   اعالمیه جهانن حقوق بشر هیچ محدودیت  برای آزادی بیان ذکر نشده است.  ۱٩

ن عقاید   ۱٩در مادۀ  گفته شده است که هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق شامل داشت 
م وسایل خود بدون مداخله، شامل جستجو کردن، بدست آوردن و انتشار دادن اطالع ها و افکار با تما

 ممکن و بدون محدودیت است. 
به عبارت ساده این حق به این معناست که هر فرد در جامعه، بدون درنظرداشت اینکه مرد است یا 
، توانگر است یا بینوا، خداباور است یا نر دین، رسور است یا چاکر و یا هرگونه   زن، جوان است یا پث 

بدون هیچگونه ترس و بیم، حق دارد عقیده و  دلیل دیگر، بدون هیچگونه محدودیت و مداخله،
دیدگاهش را درباره هر پرسمان و مسآله بیان کند. هرفرد حق دارد بدون مداخله و مزاحمت درباره هر 

ن قراردهد.  س دیگران نث 
دازد، و آن را به دسث   موضوىع به جستجو و پژوهش بثر

دستاورد های بس بزرگ در جامعه انسانن بیان اندیشه و اظهار عقیده یگ از ارزش های بس مهم و از 
است. انسان بنا بر رسشت اجتماىع خویش با آن نیاز دایىم دارد. یک فرد در همبودگاه یا جامعۀ انسانن 
امون ما   ن و اظهار عقیده دربارۀ شر ها و پدیده های که پث  نىم تواند بدون تحقیق، پژوهش، سخن گفت 

اره چند و چون پدیده ها، انسان نىم تواند آنها را بشناسد و اند نر تفاوت باشد؛ بدون کنجکاوی درب
ی کند.   بدون شناخت آن نىم تواند از آن بهره گث 

جامعۀ که در آن حق آزادی بیان وجود نداشته باشد، به یک جامعۀ ایستا، واپسگرا و خرافه پرست 
  تبدیل خواهدشد. 

حق آزادی بیان یک نیاز طبیىع است و به ویژه به آن انسانهای که درعمل افراد پیش رو جامعه اند و  در  
ن حقیقت رنج ها و زحمت ها ىم کشند، اهمیت حیان  دارد. نه تنها آن، بلکه هرفرد حق دارد  راه یافت 

پژوهش ىم کنند تا درست  آنچه را میداند در اختیار و آگاىه دیگران بگذارد. بسیاری انسانها جستجو و 
را از نادرست و حقیقت را از باطل باز شناسند؛ در بحث، در بازشناش و در واکاوی پرسمان ها و 
جستارهای اجتماىع سهیم باشند و فکر و اندیشه خویش را بیان کنند. حق آزادی بیان حکم ىم کند که 

ن این حق محروم کرد.    هیچ فردی را نىم توان از داشت 
ورت داریم، بلکه برای اندیشه پردازی و بیان فکر ما نه  تنها برای رسانیدن پیام خویش به دیگران ضن

ن محتاج هستیم. ما از همدیگر ىم آموزیم. ما همچنان به   همیشه و در همه جا، به آگاىه های دیگران نث 
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ن چه کرده اند. ما  عنوان یک موجود اجتماىع به کمک دیگران نیاز داریم. ما اجتیاج داریم ببینیم دیگرا
ی را به دیگران باورمند کنیم.   ن  به کمک گفتار و بیان فکر، خویش ىم توانیم چث 

ی شک بیاوریم هرچند که آن شک از دیدگاه دیتن ممنوع باشد. برای آزادی بیان حتا  ن ما حق داریم به چث 
« و »آداب پسندیده« نىم تواند حد و مرز ب اشد. در کشور ما  بودن مقوله های مانند »مقدسات دیتن

ن دهان  « و »آداب پسندیده« فقط برای بست  افغانستان استفاده از مقوله های »مقدسات دیتن
انتقادگران استفاده ىم شود. در حالیکه حق آزادی بیان، اعالن میکند که درباره تمام مساله ها و پرسمان 

 ىم توان بدون محدودیت اظهار نظر کرد. 
ى

 های زندگ
ی ن را بتوانیم رد کنیم و نپذیریم. اینها همه پاره ها یا عنرصهای حق آزادی بیان است. ما   ما حق داریم چث 

حق داریم شک و تردید و ناباوری خویش را درباره شر ها و پدیده ها با دیگران در میان بگذاریم. تمام 
  اینها که گفتم شامل آزادی بیان میشود. 
گونى کرد و به کس تهمت بست. آنانن که در راه حقیفت ىم   البته با استفاده از آزادی بیان نباید یاوه

روند در گفتار و بیان خویش همیشه از خرد، منطق و دانش بهره ىم جویند و بر اساس آن دیدگاه خویش 
 را بیان ىم دارند. 

، خرافات زدانى و انسانگرای سوق دهد. آزادی بیان ىم  آزادی بیان ىم توان جامعه را به سوی روشنانى
 در هموندان جامعه شود و همبودگاه ما را به سوی مداراگرانى و ت

واند باعث رشد دیگراندیشر
همدیگرپذیری رهنمانى کند. حق آزادی بیان به هرکس حق داده است تا به بیان اندیشه و فکرش  

دازد.      بثر
ن   ىم کنند.  از آزادی بیان کسانن ىم هراسند که منفعت های خویش را در نبود آزادی بیان تامت 

در یک جامعه پسمانده اغلب روحانیون تندرو و سیاستمداران فسادپیشه از رسسخت ترین مردمان ضد 
آزادی بیان اند. روحانیون اظهار نظر در باره دین را مخصوص خویش ىم دانند و هرگونه دیدگاه دیگر را  

ن دیدگاه را مرتد و  که با خوانش و تحلیل خود شان از دین ناسازگار باشد، مردود ىم شمرند  و دارنده چنت 
 واجب القتل ىم دانند. 

درین زمینه ىم توان شفیع عیار را مثال آورد که بارها از سوی روحانیون تندرو و گزافه گو مرتد و واجب 
 القتل اعالن شده است، چون شفیع عیار تالش ىم کند دیدگاه انسان دوستانه را درباره دین ارایه کند. 

وحانیون جامعه از زاویه های تاریک گذشته به دین ىم نگرند و منفعت های دنیانى خویش از آنجاییکه ر 
را در دگم های دیتن ىم بینند و از سوی دیگر در دایىم بودن احکام پارینه و پوسیده باور دارند. هرگونه 

ند،  ن و دارنده عقیده که به عقیده آنان ناسازگار باشد، بدعت قلمداد کرده و به آن به جنگ ىم خث 
ن   هرعقیدۀ مخالف خویش را نر درنگ به ارتداد متهم کرده و نر رحمانه به مرگ محکوم ىم کنند. از همت 
سبب است که در کشورهای که در آن روحانیان قدرتمند اند، آزادی بیان وجود ندارد، چون کش جرأت  

یدن  از پسمانده ترین، بیان عقیده اش را ندارد و پیامدش هم این است که آن کشورها از لحاظ عق
 ایستاترین و خرافان  ترین کشور های دنیا اند. 

ن صدق ىم کند.  این سیاستمردان  این طرز دید درباره سیاستمداران که قدرت دولت  را انحصار ىم کنند نث 
ی ارزش نىم دهند، ازین رو هیچگونه انتقاد  ن احساس مسوولیت در برابر مردم و کشور خویش را به پشث 

 ظام را بر نمیتابند و تداوم قدرت را به هر وسیله که باشد نگهمیدارند. از ن
ن کند تا هرکس حق داشته  باید گفت که این وظیفه دولت است که برای هرکس آزادی بیان را تضمت 

 باشد اندیشه و فکرش را بیان کند و هیچکس را نباید مجبورکرد که به طرز دیگر فکر کند.  
زادی عمل فرق دارد. دعوت به قتل و کشتار دیگراندیشان را نىم تواند آزادی بیان البته آزادی بیان از ا

طهای  ی که دکانداران دین و سیاستمداران همپیمان شان در عمل انجام میدهند. یگ از رسر ن باشد، چث 
ن حق آزادی بیان جدا بودن دین از دولت است.   مهم تامت 



15 

 

لکه بیان دیدگاهها، فکرها و اندیشه ها دربارۀ پرسمان آزادی بیان، دعوت به خشونت و کشتار نیست، ب
 ها و مساله های اجتماىع با کمک سخن، قلم و گفتار است. 

 اجتماىع در یک حکومت مردمساالر بوده و یگ از ستونهای 
ى

ط بسیار مهم در زندگ آزادی بیان رسر
و چاره ا ندیشر کند که شهروندانش بنیادین مردمساالری است. هر دولت مردمساالر باید با تمام نث 

 بدون هرگونه محدودیت فکر، دیدگاه و اندیشه خود را بیان کنند. 
« و »آداب پسندیده« مردم،  ام به »مقدسات دیتن ط رعایت احث  در افغانستان اگرچه آزادی بیان، به رسر

نویسندگان پیش به صورت نستر تا کنون وجود دارد اما این وضع هم بسیار شکننده است. بسیاری 
ازینکه نوشته ای را نشر کنند یا سختن را بیان کنند، دست به خودسانسوری ىم زنند تا مورد خشم  

ند.    دژخیمان آزادی بیان قرار نگث 
 وىل آزادی بیان محدودیت های هم دارد: 

ن انتشار کرد، های دروغت  ن یا دعوت به  به گونه مثال: نىم توان به نام آزادی بیان نفرت افگتن کرد، یا چث 
ه.   خشونت کرد، یا به کش تهمت بست وغث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

 
م عبداالحمد فیض  محث 

 
 

 نقض شبه اکمل پیمان روم وگسترش تضیع حقوق بشر! 
 

( دردهم دسامثر ن الملىل حقوق بشر ( وکانوانسیونهای مرتبط یعتن  ۱۹۴۸دهه ها بعد ازتصویب میثاق بت 
( ( که ۱۹۶۶میثاق حقوق مدنن وسیاش ومیثاق حقوق اجتماىع واقتصادی مصوب شانزدهم دسامثر

خاتمه داده ومجموع مفاد میثاق مذکوربمثابه اصو  آرمانن اعالمیه ش ماده نی حقوق بشر ن به کرکث  ل بت 
درسطوح وعرصه مختلف بدلیل دوام جابرانه  الملىل ماهیت الزاىم کسب نمود، اعالمیه حقوق بشر
سلطه استعماروتشدید مقاومت نهضت های نجاتبخش خلقهای تحت ستم علیه استعمار،وقوع 
دهای داخىل وموجودیت رژیمهای رسکوبگروضد مىل دربخش های وسیع جهان به پیمانه وسیع ونر  نثر

ن  رویه   بت 
نقض وعامالن جنایات عمدتأ به علت عدم موجودیت یک نهاد مؤثرقضانی درنظام حقوق 

الملىل درپناه قدرت های حاکم ازپیگرد قانونن ومجازات مصون باق  وباعث گردیده بود تا دامنه تضیع 
ه مزید کسب نماید.   حقوق فردی وجمىع گسث 

ن الم ی فلهذا نر مباالن  دولتها نسبت به تعهدات بت  لىل آنها درخصوص رعایت معیارهای حقوق بشر
ن نهادن به داعیه اندوستانه، باعث شد تا تفکری   ن الملىل درزمینه تمکت  واستاندردهای پذیرفته شده بت 
د تا درفروغ آن موضوع ایجاد یک دیوان ذیصالح ومستقل جهانن به   شکل گث 

در نظام حقوق  جهانن
هن بود که هدف شناسانی ، تعقیب ومحاکمه عامالن ج ی به سطح بلند مطرح گردد. مثر رایم ضد بشر

ن نهاد قضانی با ویژه گیهای فوق ازهمان آوان با عنایت به اصل منافع خودی، اصل  تئوری پایگذاری چنت 
حق حاکمیت وهکذا ماهیت استبدادی نظام های حاکم با رویاروی های قاطعانه وجدی مواجه ودرخالل 

میثاق بوضوح متبارزبود اما عىل الرغم سنگ اندازی های برجن دولت   کارو مباحث روی تدوین وتسوید 
( با  ۱۹۹۸ها ، این نهاد بعد ازسالها کنش وواکنش های متضاد با امضای میثاق روم درهفدهم جوالی )

 به سازمان ملل متحد   ( کشوربمثابه یک نهاد قضانی مستقل۱۲۰رای مثبت بیش از)
ى

حتا بدون وابستگ
(  ۲۵این بارنخست بود که جهان شاهد تأسیس ساختاری مستقىل بود که مشمول ماده )  ایجاد گردید لذا 

 منشورنه بوده وملزم به تعمیل قطعنامه های ملل متحد نمیباشد. 
 به جرایىم مانند، نسل کشر یا تصفیه 

ى
بروفق ماده پنجم میثاق روم ، دادگاه جزانی صالحیت رسیدگ

 مشمول میثاق)    (، جنایت۱۹۴۸قوىم مشمول کانوانسیون )
ى

یت وجنایت ۱۹۴۹جنگ ( ، جنایت علیه بشر
علیه صلح )تجاوز( را با تأکید براصل صالحیت جهانن جزانی را داراست ، هکذا اصل صالحیت جهانن 
بوضوح به حاکمیت های مستقل یا دولتها این اطمینان را ىم بخشد که نظامهای قضانی داخىل صالحیت 
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 به جرایم فوق را مقدم 
ى

ن الملىل، صالحیتهای دادگاه داخىل را  رسیدگ  داشته ودیوان بت 
بردادگاه جزانی

( اساسنامه دیوان ۸۰مبتن برتعقیب قضانی جنایات فوق با امعان به عنرصحاکمیت دولت درماده ) 
 وجاهت بخشیده است. 

ن الملىل جرایم مشمول صالحیت را دروضعیت حقوق    بت 
با عطف توجه به مطالب فوق، دیوان جزانی

ن یعتن در حالت  میتواند مورد بررش قراردهد که جرم درکشورعضومیثاق دیوان یا توسط اتباع مع ت 
 داخىل ، فساد ونر 

کشورهای عضوارتکاب یافته  ودولت محل ارتکاب بعلت ضعف درسیستم قضانی
ن عدالت قادربه فیصله بموقع و عادالنه نباشد.   باوری درتأمت 

ان دردادگاه جهانن زمانن ممکن میگردد که دادستان دیوان عامالن افزون برین تعقیب قضانی جنایتکار 
ی  جنایت را با اصدارقرارتعقیب،شناسانی وکشورمحل ارتکاب جرم یا دولت که مظنون به جنایت ضد بشر
ن  ن الملىل را بتأش ازمفاد منشورروم همکاری نماید.  لذا موفقیت دیوان درتأمت  تابعیت آنرا دارد، داد گاه بت 

ن الملىل فقط درصورت   عدالت ن ترین جرایم بت  ی بمثابه سنگت  درامرتعقیب ومحاکمه ناقضان حقوق بشر
عادالنه جهان کنونن   دارد، که این امردرنظام غث 

ى
وفاداری دولت های عضوبه انجام تعهدات آنها بستگ

اران بدالیل گوناگون منجمله دوام کانونهای بحران درکشور های عضو، حضورونقش قدرتمند جنایتک
وهای بیگانه دربرجن کشورهای عقب مانده ودرحال  ی با حضورنث  دراهرم های قدرت، تداوم درگث 
منازعات داخىل، رویکرد تقابل با اهداف دادگاه وحتا اعمال تحریم علیه دادگاه جهانن تاکنون محقق 

 نگردیده است. 
ی ن الملىل میگذرد، نه تنها بشر ت شاهد کاهش دروقوع جنایات امروزکه بیش ازدودهه ازعمردادگاه بت 

 نیست بلکه عدم اقدامات 
ى

یت وجنایت جنگ ی منجمله تصفیه قوىم،جنایت علیه بشر ناقض حقوق بشر
تعمدی یا رویکرد تسامح وتساهل دولتها درزمینه تعقیب ومجازات عامالن جنایات فوق درچهارچوب 

ه مزید کسب ن داخىل وهکذا عدم همکاری با دادگاه جهانن گسث  وحقوق انسانن دربخش های وسیع   قوانت 
حمانه ونر پیشنه زیرپا  عنوان میکند بگونه بث  جهان وحتا درجوامع که خود را مدرن وداعیه دارحقوق بشر
ن الملىل تاکنون میلیون ها انسان  یت شاهد هستند بعد ازایجاد دادگاه اختصاىص بت  میشود، طوریکه بشر

، کشته، مصدوم بویژه درکشورهای معروض به مخاصمات مسلحانه   داخىل، مداخالت وتجاوزات خارجر
جنگ درارتکاب نر  ویا به مهاجرتهای کتلوی مجبورگردیده اند که نر تردید مسوولیت همه طرفهای درگث 
یت ، جنوساید وکشتارگروىه جمعیت انسانن که درمنازعات  ، جنایت برضد بشر

ى
رویه جنایت جنگ

 است. مسلحانه طرف قرارندارند کامأل مشهود بوده 
افغانستان با دری    غ نر پایان ، درجمله کشورهای ردیف میشود که طوالنن ترین ومرگبارترین منازعات 
ن که عمدتأ درمحوراهداف  دهای خونت  داخىل را در نتیجه مداخالت خارجر شاهد بوده است، نثر

نظاىم ازخود ب یت بیدفاع غث  ان ناپذیری برای اکثر جا گذاشته ژئوپولتیک بیگانه انجام، مصایب جثر
ن الملىل   جنگ با نقض آشکارمعیارهای پذیرفته شده بت  ومیلونها افغان بیگناه توسط طرفهای درگث 
حم   درمخاصمات مسلحانه کشته، معیوب، نر خانمان ویا به عزت ووقار شان ازسوی جنگجویان بث 

جنایات فوق بیانگرخشن ترین جرایىم است که درقالب  تجاوزصورت گرفته است، لذا ماهیت وکرکث 
ن الملىل مطرح وعامالن این جرایم بربنیاد ماده پنجم وهشتاد اساسنامه داد گاه جهانن میثاق                            جرایم بت 

( 
ى

ن الملىل جرایم جنگ )۹( وکانوانسیون جنوساید مصوب)۱۹۴۹بت  ( مستلزم تعقیب ۱۹۴۸( دسامثر
 ومجازات پنداشته شده است. 

یثاق دیوان جهانن را دارا بوده ومنشوردیوان، دولت را ملزم مینماید تا قضایای افغانستان که عضویت م
ن الملىل را که دوام جنگ، تروریزم،  قاچاق مواد مخدروارتکاب جرایم  جنانی حاوی محتوی جنایت بت 
ش جرایم ناقن  پول به گسث  سازمان یافته فرامىل مانند قاچاق انسان ، ترافیک مواد مخدروهکذا تطهث 

رزشهای انسانن فزونن بخشیده است، درصورت عدم کارانی یا ضعف درنظام قضانی داخىل، به هدف ار 
رین وتحقق عدالت کیفری چون کشورعضو،به دادگاه جهانن احاله نماید،اما دولت   اعاده حقوق مترصن
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ن عدالت انتقاىل نبوده است، ازانجام تعه ن افغانستان که نر تردید بدالیل گوناگون قادربه تأمت  دات بت 
ی درقلمروتحت حاکمیت خود به دادگاه جهانن  الملىل خود مبتن برتفویض پرونده های ناقض حقوق بشر
ن الملىل بعلت تعهدات دوجانبه مبتن  نه تنها اجتناب ورزیده است، بلکه کابل ازهمکاری با دادگاه بت 

انسانن را مرتکب شده  برعدم تحویدىه جنایتکاران خارجر به دادهای جهانن که درکشورمان جرایم ضد 
تاکنون طرفه رفته است.  ن  اند نث 

هکذا طوریکه درفوق اذعان گردید که دادگاه جهانن بدلیل عدم همکاری دولت های عضوپیمان ازبدوی 
ی ، فقط سه پرونده عامالن جنایت  ش کم سابقه جرایم ناقن ارزشهای بشر ایجاد تا کنون عىل الرغم گسث 

ی دردارفورسودان به اتهام را که عمده ترین مورد آن قض  یه نسل کشر ونقض فاجعه بارحقوق بشر
رئیس جمهورپیشن کشورسودان          بود است مورد انفصال قضانی قرارداده است ، لذا این  عمرالبشث 
ن عدالت کماکان  ن تأمت  ن الملىل ونث  امر بوضوح بیانگراین حقیقت است که اعمال حقوق جزای              بت 

سیاست باق  مانده وعدم همکاری دولتها با دادگاه جهانن به نقض وپایان شبه کامل پیمان درگروزورو  اسث 
 روم انجامیده است.             
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مه بلقیس تابش  محث 

 
 

 ! صلح و عدالت ، آزادی ربای بشر حقوق جهانیاعالمیه 
 

جنايات و کشتار دسته جمىع انسانها با وحشيانه ترين شيوه ها ،  جنگ دوم جهانن که همراه با انواع 
 بيش از پنجاه ميليون انسان را نابود کرد و ميليونهای ديگر را معلول و معيوب ساخت و از سوی 

ى
زندگ

ديگر دشواري  های پس از جنگ چون فقر ، شيوع بيماري  ها ، ويرانيها ، بيکاري  ها و . . . . همه و همه وجدان 
ی را  ورت   بشر چنان تکان داد که برای حمايت از حقوق طبيىع انسانها ، ايجاد بنياد قوی حقوق  را يک ضن

در مجمع عموىم سازمان ملل متحد اعالميه جهانن حقوق بشر را ىط ش  ۱۹۴۸دانستند و در دسامثر 
ها و ماده و يک مقدمه تصويب و به جهانيان ارائه نمودند که بعدأ برای ضمانت اجرانی آن ميثاق

 جهانن حقوق بشر و ميثاقهای مرتبط 
ٔ
ن تصويب نمودند که در مجموع اعالميه کنوانسيونهای ديگر را نث 

ن الملىل حقوق بشر ياد ميکنند .   به آنرا بنام منشور بت 
ن کميت وسيع از کشورها برای حمايت از آن در سال   جهانن پس از پيوست 

ٔ
از اعتبار  ۱۹۷۶اين اعالميه

ن الملل بر   را در حقوق بت 
ى

ن الملىل کمانی کرد که اميد بزرگ  را در مناسبات بت 
ى

خوردار گرديد و چنان ويژه گ
ی ايجاد نمود .   بشر

ٔ
 نهاد جامعه

ن حقوق طبيىع وىل امروز پس از گذشت سال  برای تأمت 
 جهانن

ٔ
ورت حمايت ازين اعالميه های طوالنن ضن

د زورمندان انسانها بيشث  از هر زمان ديگر مطرح است زيرا حقوق اساش حمانه مورد دستثر  انسانها بث 
د يعتن به بهانه های چون تفاوتو دولت ورتهای امنيت  و ها قرار ميگث   و مذهتر و يا هم ضن

ى
های فرهنگ

ند ويا هم از آن استفاده ابزاری و سياش به نفع   را ناديده ميگث 
 جهانن

ٔ
امثالهم . . . . مفاد اين اعالميه

ی برايشان خود ميکنند وىل مردم  ن  مستفيد ميگردندو يا اصأل چث 
از مزايای مواد مندرج اين اعالميه کمث 

سد .   نمث 
ی مرىع االجرا باشد ، فقط از   مدنن که در آن حقوق بشر

ٔ
ی جامعه البته ناگفته پيداست که شکل گث 

ن پس منظر را با مشکالن  که در کشور  ما   طريق حاکميت قانون تصور شده ميتواند و بس و بعد همت 
يم :   افغانستان وجود دارد به بررش کوتاه ميگث 

 جهانن دولت
ٔ
های افغانستان ) قبل از مجاهدين و طالبان ( از ابتدا تا کنون تمام مراحل تکامىل اعالميه

 شانرا برای عمىل شدن آن 
ٔ
حقوق بشر و ميثاقهای بعدی جهت الزاميت آنرا تائيد و همکاری همه جانبه

ن انعکاس اعالن داشته اند و ت ن مىل کشور نث   در قوانت 
الش هم نموده اند تا احکام اين اعالميه جهانن

 داشته باشد . 
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 انسانها 
ى

وىل گذر کوتاه بر حوادث نيم قرن اخث  کشور گواه برآنست که جنگ مداوم بنياد اساش زندگ
د زيرا  را سخت صدمه زده و باعث گرديده که حقوق طبيىع انسانها بصورت مداوم مورد نقض  قرار گث 

در جريان جنگ تحت هر ناىم که مشتعل شده باشد افراد ملىك بمثابه قربانيان اوىل آن بدون دليل از 
ن حق طبيىع انسان است محروم ميگردند که زنان و کودکان از لحاظ کىم در صدر   که اولت 

ى
حق زندگ

 اين لست قرار دارند . 
وهای خارجر مستقر در افغانستان باعث تلفات  زير نام مبارزه عليه تروريزم ، هم تروريستها  و هم نث 

ن افراد ملىك کشور شده اند .   سنگت 
يعتن از يکسو با انتحار و انفجار تروريستان که صدها انسان نابود ميشود شايد چهار يا پنج تن نظاىم 

 همه اطفال ، زنان ، جوانان و عابرين ملىك اند که اصأل طرف درگث  
 جنگ شامل آن باشد متباق 

 نيستند . 
د  وهای هوانی عليه تروريستها که در قراء و شهرهای کوچک صورت ميگث  از سونی ديگر در عمليات نث 

 اعضای خانوادٔه که تروريستها بزور تفنگ خود آنجا مخفن شده اند ، زير آوار نابود ميشوند . 
ٔ
 همه

اعالميه کميسيون حقوق بشر اينها خشن ترين شيؤه نقض حقوق بشر در کشور ماست . به اساس 
٪  ۱۱٫۵٪ کشتار افراد ملىك را عهده دار اند و دولت  ۶۵٫۵افغانستان تروريستهای چون طالبان و داعش  

 ٪ تلفات ملىك نامعلوم است . ۲۲تلفات ملىك را باعث گرديده اند و عامل 
ا سوختانده و هنوز پس شعله های جنگ در وطن ما بال و پر اعالميه حقوق بشر را همراه با خود انسانه

 و مراکز  
ى

هم ميسوزاند زيرا حوادث خونبار تروريست  حت  در مکاتب ، کودکستانها ، مراکز علىم و فرهنگ
 
ٔ
 تجمع انسانن چون شهر و بازار و مساجد همه روزه کتله

د و مصئونيت جانن انسانها را نابود ميسازد .   ميگث 
 وسيىع انسانها را قربانن
ن حالت  که  کشورهای بزرگ جهان در آن   مگر در چنت 

ٔ
اضافه از چهار دهه در کشور ما جريان دارد و همه

 به اشکال مختلف دخيل بودند و هستند چه پاسخن دارند ؟ ؟
های اخث  تا حدودی از حقوق سياش و مدنن چون آزادی بيان وعقيده درست است که مردم ما در سال 

 
ٔ
 و انتخابات برخوردار شده اند وىل در عوض سايه

ى
 شوم ترس از جنگ ، فقر و نر خانمانن چنان زندگ
 اميدهای شانرا نابود ساخته که نه تنها آوارٔه جهان شده اند بلکه در وطن 

ٔ
مردم را تاريک نموده که همه

 خود هم آواره اند و بنام بيجا شده گان جنگ ياد ميشوند . 
د هي ان کند وىل حداقل گرچه کمبود آنچه را که جنگ از مردم گرفته و همچنان ميگث  ن نميتواند جثر چ چث 

خوب ميبود که مجريان اعالميه حقوق بشر يعتن ملل متحد دولت افغانستان را ياری ميدادند تا در 
ن وضع بکمک مردم از لحاظ اقتصادی ميشتافتند تا گاىم برای رهانی مردم از ترس و فقر برداشته  چنت 

 نن حقوق بشر شکل ميگرفت. ميشد و توازنن هم در اجرای اهداف اعالميه جها
 ميکنند  

ى
نه اينکه فقط اعالميه داده شودکه : اضافه از نصف نفوس زير خط فقر بشکل وحشتنایک زندگ

ند ، ويا نوزادان نسبت سؤتغذی مادر با چه  ايط ناگواری بش ميثر ، ويا کودکان نر رسپرست در چه رسر
ق  کشور م انند مناطق مرکزی خانواده ها مجبور به کمبوديهای تولد ميشوند ، ويا هم در مناطق رسر

 در مغاره ها شده اند
ى

 زندگ
 ما عواقب بعدی آنرا  

ٔ
ی برايشان باق  نمانده است و دها خثر دردناک ديگر . . . که همه ن چون ديگر چث 

 خوب ميدانيم . 
یس به آن نا ممکن جلوه نمايد ، دقيقأ تشنجات و   که دسبر

ر
 اين وضع يعنی آگایه از حقوق

ٔ
سيع ادامه

 را با نر مهری مردم موأجه خواهد  
 جهانی حقوق بشر

ٔ
روانی را باعث ميگردد که در نهايت اعالميه

ورت دارد تا اهميت و عظمت زمانی را  ساخت ، در حاليکه اين اعالميه به حمايت وسيع مردیم ضی
 د .  در مجمع عمویم ملل تصويب شده بود ، دوباره درياب سال قبل برای حمايت از مردم ۷۲که 

 ! جهان در صلح و عدالت ، آزادی تأمين برای بشر حقوق جهانی ٔ  به اميد تحقق اعالميه
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 نخر هللا قاسىم

 
 

لسفه وجود  حقوق بشر  یف
 
 

ى دوم 
ا جنګ جهانن ى حقوق بشر درواقعيت نتيجه جنگ های ظالمانه ودور از کرامت واخث 

اعالميه جهانن
ى مطرح نمود . اين اعالميه براي 

م تاريخن ورت مثر ى حقوق بشر را بحيث يک ضن
بود که اعالميه جهانن

يت نيازمند ان بود بيان کرد  ى را که تمام بشر
ن بار ، حقوق  اده است که ماده اعالميه داراي شى م ۰اولت 

اول ودوم ان بر اصول اساشى کرامت ، ازادي ، برابري وبرادري اغاز ىمى شود اين اعالميه سه سال بعد از 
يت بتاري    خ  ن حقوق وازادي هاي همه بشر به   ۱۹۴۸دسمثر ۱۰تاسيس سازمان ملل متحد بخاطر تضمت 

 الملىلى حقوق
ن  تجليل ىمى ګردد . از انجایکه   تصويب رسيد ، روزيکه در رسارس جهان به عنوان روز بت 

بشر
شخصیت ها گزارش درمورد اهداف ، وجايب ونقض اعالميه حقوق بشر کمیسیون ها وسایر نهادها و 

نىم خواهم آنرا تکرار نمایم من ىم خواهم درمورد فلسفه وجودی حقوق   ٫های مفصىل نگاشته است 
” نام برده "وانسان نه بلکه ازمفهوم  بشر واینکه چرا در اعالمیه جهانن حقوق بشر از مفهوم آدم بشر

 ۰نخست باید از حقوق آغاز کرد  ۰شده نکان  چند به اختصار بنویسم 
 

 اول : حقوق چیست ؟ 
 

و استقرار عدالت و مجموعه از قواعد الزام آور وکىل است که به منظور ایجاد نظم حقوق جمع حق 
 انسان حکومت ىم کند  

ى
ن ىم گردد  واجرای آناجتماىع بر زندگ  ۰از طرف دولت تضمت 

 
 دوم : چرا شخص داری حقوق است ؟ شخص بخاطر دارای حقوق است که : 

 
ن دارد  ٫هرکه حق دارد  - ۱  ۰دربرابر آن تکلیف ومکلفیت نث 
 ۰حق بخاطری به شخص تعلق دارد که قایم بالذات است  - ۲
 ۰اختیار ترصف آن مالزمه دارد تعلق حق به توان  - ۳
 ۰قابل انتقال است حق  - ۴
 ۰حق یک امتیاز یا نفع مادی ومعنوی است که ضف به شخص تعلق دارد  - ۵
 ۰حق بخاطری به شخص تعلق دارد که خود غایت است نه وسیله  - ۶
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ن دیگری   - ۷ ن را محدود ىم کند نه چث 
 ۰حق بخاطری به شخص تعلق دارد که خود خویشت 

د   - ۸  ندواراده ىم کشخص خود تصمیم ىم گث 
 

ی دیگری توان  انچه در باال ذکرش آمد همه مربوط ومنوط به کردار  ن و رفتار شخص است که چث 
 البته درینجا منظور از شخصیت ، شخصيت حقیف  است .  ۰وظرفیت انرا ندارد

 
 آدم چیست ؟  -دوم 

 
ها ان انساناز می ٫ها است یا به عبارت دیگر آدم مطابق نظریات دانشمندان ، برگزیده تریتن از انسان

 ۰فرد برگزیده آن آدم است 
 

 انسان چیست ؟ -سوم 
 

 ۰وضد توحش است ، یعتن یک مرتبه باالتر از بشر است انسان به معنای الفت ، مالطفت 
 

 بشر چیست ؟ -چهارم 
 

بشر انچه ىط رشد ابتدانى خود به همزیست  خو گرفته ودر رده پاییتن از رشد خود قرار دارد یعتن اول 
 ۰بعدا انسان و آدم بود که به پله های از کمال رسید ود که به پله از رشد از همزیست  رسید بشر ب

وع تا انسان   پس طراحان اعالمیه جهانن حقوق   ۰و آدم ىم رسد  پس معلوم است که رشد آدىم از بشر رسر
مرحله ابتدانى بشر ىم دانستند که هرگاه در اعالمیه مفهوم انسان ویا آدم ذکر شود در واقع بشر که 

انسان است تحت پوشش نىم گرفت بدین تر تیب بشر از ین حقوق محرو ىم گردید وانرا دربر نىم  
ن خاطر در اعالمیه جهانن حقوق بشر به مثابه شاهکار تاری    خ از کلمه بشر تذکر بعمل امده  گرفت از همت 

د  یت را در بر گث   ۰تا بدون در نظر داشت مراحل تکامىل انسان همه بشر
 
 نخر هللا قاسىم
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 محمد ابراهیم بره گ

 وَلََقدْ كَرََّمْنَا بَنِي آدَمَ 
 

ین مباحتر است که در اندیشه  ی حقوق بشر از مهمث  از سالیان بسیار دوردر تمدنهای مختلف جامعه بشر
ن  ی و نهاد های بت  الملىل را بخود  های فیلسوفان و اندیشمندان باز تاب یافته وافکار عموىم جامعه بشر

معطوف سانخته است . از نظردین اسالم خداوند فرمان داد »و لقد کرمنا بتن آدم « ما به بتن آدم 
ن و  ی ضف نظر از دین و آیت  کرامت دادیم. این فرمان که ابعاد وسیع دارد شامل کلیه افراد جامعه بشر

 قوم تبار و نژاد ىم گردد. 
و شه ترسانى ( یک سند اساش انقالب کبث  فرانسه  ۱۷۸۹ر وند ) از نظر تاریخن اعالمیه حقوق بشر

از طرف مجمع مىل موسسان فرانسه تصویب   ۱۷۹۳است که توسط مارگ دو ال فایت پیشنهاد و درسال  
و به اجرا گذاشته شد که در روشتن آن قانون اساش فرانسه تدوین و تصویب گردید . این اعالمیه متاثراز 

( بود . در روشتن این اعالمیه ژان ژاک روسو و منسکیو ) قانون ۱۷۷۶کا )سال اعالمیه استقالل امری
 سکوالر طبیىع ( را بوجود آوردند . 

ملل متحد که سه سال پس از تاسیس سازمان ملل متحد تدوین یافت متاثر از  و اما اعالمیه حقوق بشر
حمانه و ملیونن زمان جنگ جهانن  دوم افکارو احساسات بشر  حوادث هولناک و تلخ و کشتار های بث 

دوستان را بخود جلب نمود و سازمان ملل متحد تحت فشار افکار عموىم و نهاد های مدنن وادار شد تا  
ین اصل  ۱۹۴۸دسامثر  ۱۰اعالمیه جهانن حقوق بشر را ) در  ن اصل و مهمث  ( تصویب نماید . اولت 

 اعالمیه به ضاحت ىم گوید : 
ن » تمام افراد بشر آزاد زاده ىم  شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابر اند « این مت 

مقدس و انسانن چراغ روشتن شد برای تدوین قانون اسای کشور ها . این اعالمیه که با ادبیات وزین و 
احساس عاىل انسانن تدوین و منتشر شد وکشور های عضو سازمان ملل متحد بروی آن صحه گذاشتند 

د و مکلف به اجرا و تطبیق آن نمودند و صداقت خود را در رعایت احکام این وثیقهء و خود ها را مقی
 انسانن با مهر و امضا تاید نمودند. 

 اما با هزاران دری    غ و درد که رعایت احکام این اعالمیه به گونهء دگر است
است از  حق امنیت و حق حیات که هم یک اصل دیتن است و هم یگ ازموازین انسانن این اعالمیه

طرف کشور های عضو سازمان و قدرت های بزرگ به شکل فجیع آن زیر پا ىم شود در ایاالت متحده 
ن  امریکا این منادی حقوق بشر حقوق رسخ پوستان ساکنان اصىل و بوىم ایاالت متحده امریکا و رنگت 

های اجتماىع و  پوستان ) سیاه پوستان ( نادیده گرفته ىم شود و تبعیض سیاه و سفید در همه عرصه
 سیاش دیده ىم شود . 

ی در عراق و در سوریه و کشتارها و ویرانن ها درانجا ها در یمن قتل و کشتار وحشیانه از  فجایع بشر
ی که برای اعاده حق انسان حق  ن پیامثر ن وج و بعثت رس زمت  بمباردمان های عربستان سعودی رس زمت 

ن  ن « حاىم تروریزم شناخته ىم شود . زن برادری و برابری را اعالم نمود » خادمت  یفت    رسر
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در افغانستان بیش از چهل سال جنگ تحمیىل هست و بود مردم را نا بود ساخت و هر روز در انفجار 
روی   و انتحارده ها و صد ها نفر از پث  و جوان زن ومرد و کودک کشته ىم شوند و منادیان حقوق بشر

سته اند و زیر نام صلح بازی های رنگ رنگ را براه ىم اندازند و انبار آتش باروت ىم ریزند و به تماشا نش
 پروسه صلح را مغلق ترو پیچیده تر ىم سازند تا بهانه برای حضور نا میمون شان در افغانستان باشد. 

ن کشتار ها و ویرانن ها در افغانستان تا هنوز محاکمه و مجازات نشده اند .  و عاملت  ن حقوق بشر نا قضت 
اىل تطبیق نشده است و زورمندان هنوزهم دست به جنایت و خیانت ىم زنندو باالی گرده عدالت انتق

 های مردم سوارهستند و مردم را تهدید به نا امتن و بحران ىم کنند . 
 

در دست قدرت های بزرگ یک ابزار است برای بهره  با دری    غ و درد که اعالمیه جهانی حقوق بشر
ی ازان و شمشبر دیموکلوس است برای تهدید یکعده کشورها از طرف کشور های لجام سیخته   گبر

 زورمند . 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

 
 دستگث  صادق  

 

 حقوق بشر و آزادی اهی ااسسی انسان
 
 

له
ً
 طرح مسا

 
ی آثار بیشماری   ن آزادی های اساش انسان در جوامع متفاوت بشر مت 

ً
در ارتباط به حقوق بشر و تا

له  بخصوص در رسانه های گروىه افغانها در 
ً
نگاشته شده و اسناد فراوانن ثبت گردیده است. این مسا

ن به نحوی  مورد مباحثه قرار گرفته و گوشه های از آن با دیدگ اههای متفاوت، داخل و خارج کشور نث 
ناهمگون و متناقض انعکاس یافته است. درطرح های پیشنهادی تمام  نهادهای سیاش   چپ، میانه و 
کید و پافشاری بعمل ىم آید.  از جانب دیگر  

ً
راست    بر تطبیق اعالمیه جهانن حقوق بشر همچنان  تا

ن مطرح است.  له تسوید و تصویب قانون اساش جدید افغانستان نث 
ً
بنابران برای درک بیشث  این مسا

، با استفاده از یاداشتهای قبىل و اسناد سازمان ملل متحد،   ، سیاش و حقوق  واژه با اهمیت تاریخن
 مطالب زیر به توجه رسانده میشود. 

 
 پسمنظر تاریخن 

 
 ان
ً
دیشمندان تا آنجا که انسان به یاد دارد   از دورترین گوشه های تاری    خ کهن تا امروز    تفکر و اندیشه

ن عدالت اجتماىع، انصاف  مت 
ً
بزرگ ادوار مختلف تاری    خ را که به مردم ىم اندیشیدند، رفع ظلم و ستم و تا

ایط مشخص اجتماىع و  ن و متفاوت، و با در نظر داشت رسر و دادگری، التبه در مقیاس و حدود معیت 
وهای مولده در جامعه،  تشکیل میداده است.   تاریخن و رشد نث 

 
ن در این راستا و در امر روشنگری مانند کنفوسیوس، الیوتسه، بودا اندیشمندا ق زمت  ن مردمدوست مشر

ن  و زردشت پیشتاز و پیشگام بوده و صدای نر ترس و رسای خویش را در همه جا، حت  در دربار سالطت 
برادری، بسیار مستبد و خودکامه،  بلند مینمودند و آنها را از ظلم و تعدی برحذر میداشتند و اخوت و 

انصاف و عدالت را توصیه میکردند. صدها اندیشمند مردم دوست دیگر، این راه پر مخاطره را با شهامت 
ىط نمودند و مانند فردوش ها حماسه های داد آفریدند و در آنها قهرمانان مردىم همچون رستمها و 

ن مستبد عرضه م  یداشتند. سهرابها را میستودند و آثار فناناپذیر خود را به سالطت 
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اندیشمندان بزرگ  تاری    خ ما، در بیان حقایق و خدمت به مردم، با ثبات و ایمان خلل ناپذیر، همچون "  
ین ستم   فتند و وحشتناکث  حالج " ها تا پای کنده ساطورزن نر رحم و جالد خون آشام، نر ترس پیش مث 

ه،  مردانه میستادند و از جان را متحمل میشدند؛ و یا مانند " حسنک " ها در میدان   سنگسار خلیف
ین خود میگذشتند؛  وىل از حقیقت و درست  اندیشه خود انکار نمیکردند. آنان بدین وسیله مشعل  رسر

 دادخواىه را زنده نگهمیداشتند. 
 

ن هوشدار میدادند که اگر   اندیشمندان بزرگ تاری    خ ما، بتن آدم را اعضای یکدیگر میدانستند و به سالطت 
ر   عضوی از اعضای ند و در مجموع ملت و کشور مترصن جامعه را روزگار بدرد آورد، سایر اعضا قرار نمیگث 

ین سخن، بدین  ن رس خود را در این راه برباد میدهد. آنان مانند سعدی رسر میشوند؛ و در نتیجه زمامدار نث 
ن عدا مت 

ً
ورت تا  اجتماىع و ضن

ى
لت اجتماىع ترتیب تصویر جالب و هوشمندانه نى از طرز و نحوًه  زندگ

 و ایجاد جامعه سالم برمیکشیدند که تا امروز کش بهث  از آن نگفته است. 
 

 که در آفرینش زیک گوهر اند      بنی آدم اعضای یکدیگر اند 
 دیگر عضو ها را نماند قرار          اگر عضوی بدرد آورد روزگار
 نشاید که نامت نهند آدیم          تو کز مهنت دیگران بیغیم

 
 بر بیدادگری و ستمگری استوار بود و غرور قدرت و 

ً
خصوصیت نظم حاکم در جامعه، که عمدتا

 
ً
ن اجازه نمیداد تا نصایح اندیشمندان مردم دوست به کرش دشینند و جامه  امرا و سالطت 

ى
خودکامگ

دوستانه همواره  بیجواب میماند و نظام مسلط  خواهانه و بشر بر   عمل پوشند. این آرزومندی های خث 
 از ملتها به خاک و خون کشانیده  

ى
جامعه همچنان بر ظلم و تعدی خود ادامه میداد.  در نتیجه برخ بزرگ

 میشدند و همه هست  خویش را برباد میدادند. 
 

در این راستا، با الهام از اندیشمندان بزرگ تاری    خ، مبارزین و قهرمانان مردىم با بسیج صدها هزار تودًه 
عادالنه و بیدادگرانه برخواسته اند و قیام کرده اند تا دستگاه ظلم و ستم را از  تحت ستم، علیه نظم غث 

میان بردارند و عدالت و انصاف را برقرار سازند. آنان همچون بابکها، مزدکها و ابومسلمها حماسه ها  
ن عدالت و انصاف و ایجا مت 

ً
 مردم، بخاطر تا

ً
د نظم عادالنه، آفریدند.  در جریان تاری    خ مبارزات قهرمانانه

صدها هزار مبارز آگاه و نسنوه، و ملیونها انسان زحمتکش و با درد جانهای عزیز خود را بطرز فجیىع از 
 این قربانیهای بزرگ، آنچه بدست آمده به زودی محو گردیده و جای یک 

ً
دست داده اند. در نتیجه

حقیقت حرکت تاری    خ  در این مسث    دستگاه مستبد را به نحوی دیگر، دستگاه مستبد دیگری گرفته و در 
 را خیىل مغلق و پیچیده  ساخته است. 

 
، پررنج و عذاب بوده  ن عدالت اجتماىع خیىل طوالنن مت 

ً
جریان مبارزًه  تاریخن انسان زحمتکش بخاطر تا

ن  ن رفته است. اگر سالطت   از دست آوردهای ناشر از این مبارزات به رسعت از بت 
ً
و بخش قابل مالحظه

 دیگری و زمام
ً
ن رفته اند، در عوض سیستم بیدادگرانه داران مستبد با دستگاه جور و ستم شان از بت 

رسبلند کرده است و ستمگری همچنان ادامه یافته است.  ستمگری با دستگاه ستمگرًییش رانده شده و 
ی جامعه بعد از کوتاه مدن  جای آن را ستمگر دیگری گرفته است.  توده های مردم که سنگ زیرین آسیا

 پر رنج و الم خویش ادامه داده اند. گویا  
ى

را میسازند همچنان با فشار و نابرابری ها مواجه بوده و به زندگ
 تاری    خ به نحوی تکرار گردیده است. 
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ن به گونه  ن دردها و آالم مردم، ناشر از ظلم و بیدادگره دستگاه ستمگر، ادیان و مذاهب نث  بخاطر تسکت 
زخمهای آنان مرحم گذاشته اند. چنانچه مسیحت با قرار دادن مسیح در معرض   نى سهم گرفته و باالی

بدترین رنجها و حت  مرگ به این ادعا پاسخ داده و وعده میدهد که در قلمروی " ملکوت " بیعدالت  
ن عدالت را به نفع یک قدرت واحد به آینده وعده میدهند و  ان میشود. سایر ادیان و جوامع دیگر نث  جثر

ن حاکم بوده است؛ و مدین یر انسان همواره بروی و بر زمت  ه فاضله را پیش میکشند. گو این که خوی رسر
ن کند و از نعمات آن و حاصل  مت 

ً
ن تا  و فضیلت آن را ندارد که بتواند عدالت را در زمت 

ى
انسان شایستگ

 رنج و زحمت خویش منصقانه استفاده کرده و لذت برند. 
 

ی دنیای  مبارزه انسان بخاطر استقرار  یف " قهرمان اساطث  ن عدالت و آزادی شباهت به داستان " سث 
قدیم دارد که خدایان وی را محکوم کرده بودند که مدام صخره نى را تا قلعه کوىه بغلتاند. از آنجا،  
یف ناگزیر میشد تا آن را بارها و مداوم به قله کوه بغلتاند و  ن ن میفتاد و سث  سنگ با وزنن که داشت پایت 

 از کار بیهوده و نر از ا
ین تالش دست بر ندارد. خدایان به دالیىل نر برده بودند که هیچ تنبیه وحشتناکث 

ن میغلتد وىل نا امید نمیگردید و  یف در آن است که میدانست صخره باز پایت  ن امید نیست. عظمت سث 
 بشر و مبارز 

ى
ن به مبارزه خود ادامه میداد. این افسانه میتواند تصویری از زندگ مت 

ً
ه تاریخن وی بخاطر تا

 عدالت و آزادی را به نمایش گذارد. 
 

ن و از آنجمله کشور باستانن ما در مبارزه بخاطر انسان و استقرار عدل و داد،  ق زمت  متفکرین بزرگ مشر
 مبارزه علیه نر عدالت  و آزادی خواىه را بدوش کشیده اند و از انجام این امر بزرگ 

ن همواره سنگ سنگت 
گ را همچنان ادامه   و کار بس عظیم در ىط قرون متمادی و تا اکنون، نا امید نبوده اند، و این وظیفه سث 
 میدهند. 

 
بعد از سده ها، مبارزًه  طوالنن انسان بخاطر آزادی و عدالت، باالخر این حق در یگ از کشورهای نوبنیاد  

ن آزادی های اساش انسان در اعال  میه ها و اسناد مربوط به حمایت شکل قانونن یافت. قانونن انگاشت 
از حقوق اساش بشر از اواخر قرن هژدهم به اینسو در اعالمیه ها و اسناد تقنیتن کشورهای نیمکره 

 غرنر انعکاس دارد. 
 

ن سند قانونن است که متضمن حمایت از   1776منشور حقوق بشر سال   ایالت ورجنیای امریکا، نخستت 
 اعالمیه

ً
، متمم های قانون اساش ایاالت  1776استقالل امریکا در سال  حقوق بشر میباشد. بعدا

انقالب کبث  فرانسه، به  1789ماه اگست سال  26و اعالمیه حقوق بشر در  1791متحده امریکا سال 
 ترتیب منحیث اسناد بنیادی، از اهمیت خاص تاریخن در حمایت از حقوق بشر محسوب میگردند.  

 
، برجن موا ده بازنویش میگردد. برای آگاىه بیشث   د اسناد قانونن یاد شده در باال، بصورت فشر

ایالت ورجنیای امریکا، کلیه ابنای بشر به حکم   1776به موجب ماده یک منشور حقوق بشر سال 
طبعیت آزاد و مستقل بوده و حقوق ذان  خاص دارند که نمیتواند ىط هیچ نوع قرارداد اجتماىع از آن 

یارات و قدرت حکومت از آن مردم بوده و از مردم ناشر میگردد. حکومت برای محروم شوند. کلیه اخت
 خث  و صالح عامه و حمایت و ایمتن آنان بوجور آمده است. 

ن نمونه دیگری است در این زمینه که فلسفه و محتوای آن  اعالمیه استقالل ایاالت متحده امریکا نث 
ثر از منشور فوق میباشد. اعالمیه  

ً
ن اساش مشابه و متا ک بسیاری با قوانت 

حقوق بشر فرانسه وجوه مشث 
ثر از آنها بوده است. 

ً
 ایاالت متحده امریکا داشته و متا
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ماده اول این اعالمیه میگوید: " افراد بشر مساوی و آزاد به دنیا ىم آیند و از این رو بالطبع بایست  در 
 تمام عمر خویش از آزادی و مساوات بهره مند گردند. " 

وط به این که در م ه آزاد است، مشر  وغث 
اده دهم آمده است که: " عقاید سیاش و مذهتر و فلسفن

ابراز این عقاید مخل نظم عموىم نشود. اشخاص میتوانند عقاید و نظریات خویش را بوسیله مطبوعات 
 منتشر ساخته و در مجامع اظهار دارند. "

 
 اعالمیه جهانن حقوق بشر 

 
 در جریان مبارزات طوالنن  مردم، بخاطر تحقق حقوق  محتوای اسنادی که در ب

ً
اال نگاشته شد، بعدا

ی    از کشورهای غرنر به تدری    ج  درنظر گرفته شد؛ وىل  پس از سثر
ن اساش برجن  شان، در قوانت 

انسانن
ی انقالب کبث  فرانسه و در حقیقت با ایجاد  شدی یک صدوپینجاه سال بعد از نشر اعالمیه حقوق بشر

ن بار سازمان م ن الملىل یعتن منشور سازمان ملل متحد، برای نخستت   بت 
لل متحد، در یک سند حقوق 

ام به حقوق بشر و آزادی های اساش برای همه،  له اشاعه، تشویق و احث 
ً
بازتاب یافت. در این سند، مسا

 بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان و مذهب مدنظر گرفته شده است. 
 

خیص از " حقوق بشر و آزادی های اساش " در منشور ملل متحد وجود ندارد، از آنجا که تعریف مش
ارزش اجرانى این مواد و در نتیجه وظایف حقوق  کشور ها دراین مورد مشخص نگردیده است. حت  
ن الملل عقیده دارند که هیچ وظیقه مشخیص در این زمینه از طریق  ن معروف حقوق بت  برجن ًمولفت 

ن الملىل منشور به عهده کشو   که بر طبق رسوم بت 
رها گذاشته نشده است. با این وصف حد اقل تعریفن

میتوان از اصطالح " حقوق بشر و آزادی های اساش " مندرج در منشور نمود و نتیجه گرفت که مراعات 
، آزادی و مساوات. 

ى
 آن، وظیفه کشورهای عضو ملل متحد است، مربوط میشود به مراعات حق زندگ

 ، بمنظور مشخص نمودن تعریف " حقوق بشر و آزادی های اساش " و تحت فشار افکار عامه جهانن
سازمان ملل متحد کمسیون حقوق بشر را ایجاد نمود و بر اساس پیشنهاد این کمسیون، مجمع عموىم 

 اعالمیه جهانن حقوق بشر را تصویب کرد.  1948سازمان ملل متحد در دهم دسمثر سال 
 

هانن حقوق بشر بدون آن که بصورت یک سند حقوق  درآید و برای دولتها الزام آور باشد به اعالمیه ج
ک کشورهای عضو سازمان ملل متحد به شکل   1948تاری    خ دهم دسمثر سال  به عنوان آرمان مشث 

قطعنامه مجمع عموىم آن سازمان به تصویب رسید. قطعنامه های مجمع عموىم از لحاظ حقوق  برای 
حکم توصیه را دارا بوده و مراعات آن برای آنها الزام آور نیست. این اعالمیه دارای یک مقدمه   کشورها،

ح زیر تقسیم نمود:   و ش ماده میباشد که مواد آن را میتوان به چند بخش به رسر
 

، آزادی و امنیت شخیص، آزادی فکر، وجدان و اول 
ى

:  مانند حق زندگ   مواد مربوط به حقوق مدنن
زادی عقیده و بیان، مساوات و برابری از لحاظ حقوق و آزادی ها بدون هیچگونه تمایز از مذهب، آ

حیث نژاد، رنگ پوست، زبان، جنس، مذهب، عقیده سیاش و یا هر عقیده دیگر، وضع اجتماىع، 
ن شخصیت حقوق  در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل  ثروت، والدت و یا هر موقعیت دیگر، داشت 

، مساوات در برابر قانون و برابری در برخورداری از حمایت قانون، حق رجوع به محاکم مىل حایز قانون
صالحیت در برابر اعماىل که حقوق فرد را نقض میکند، حق تشکیل خانواده و لزوم رضایت کامل و 

 آزادانه زن و مرد در ازدواج. 
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ن تابعیت دوم اک در اداره کشور خود، حق    مواد مربوط به حقوق سیاش:  مانند حق داشت  ، حق اشث 
کت در انتخابات عموىم و  ایط الزم ( ، حق رسر ن رسر وط به داشت  کت در مشاغل عموىم کشور ) مشر رسر

 حق انتخاب شدن. 
ن دادرش: مانند حق هر فرد از لحاظ این که دعوای مربوط به او به وسیله سوم    مواد مربوط به آئت 

 دادگاه مستقل و بیطرف بطور منصفا
ى

نه و علتن و با رعایت کلیه تضمینهای الزم که برای دفاع او رسیدگ
 از طریق حکم دادگاه، قطىع نگردیده، 

ً
د. حق متهم به ارتکاب جرم به این که تا تقصث  او قانونا قرار گث 

بیگناه محسوب میشود. بری بودن هر کس از محکومیت به علت انجام یا عدم انجام عمىل که در هنگام 
 آن، عمل از لحاظ قانون جرم شناخته نىم شده است. ارتکاب 
ن اجتماىع، حق کار کردن، حق انتخاب چهارم  مت 

ً
: مانند حق تا

ى
  حقوق اقتصادی، اجتماىع و فرهنگ

آزادانه شغل، حق دریافت اجرت مساوی با دیگران در مقابل کار مساوی بدون هچگونه تبعیض، حق 
 او و خانواده اش را موافق   فرد در دریافت مزد منصفانه و رضائت بخش

ى
در مقابل کار خود که زندگ

کت در اتحادیه های کارگری برای دفاع از منافع صنفن خود، حق   ن نماید، حق رسر مت 
ً
شئون انسانن تا

 که بتواند سالمت رفاه خود و خانواده 
ى

ن حد اقل زندگ احت و فراغت، حق داشت  استفاده از اوقات اسث 
ن نماید، حق برخورداری از بیمه اش از حیث خوراک و مسکن و   مت 

ً
بهداشت و خدمات الزم اجتماىع را تا

ی و یا موارد دیگر که به علل خارج از   ، پث 
ى

، بیوه گ
ً
های اجتماىع در   موقع بیکاری، بیماری، نقض اعضا

اراده ، شخص وسایل امرار معاش را از دست داده باشد، حق برخورداری مادران و کودکان از کمک و 
ی و اجتماىع. مراقب  و هثن

ى
 فرهنگ

ى
کت در زندگ  ت مخصوص، حق برخورداری از سواد، حق رسر

  مساوات در مقابل حقوق و آزادی های مندرج در اعالمیه:  ماده دوم اعالمیه ىم گوید: " همه   پنجم
حق دارند بدون هیچگونه تمایز مانند نژاد، رنگ پوست، زبان، مذهب، عقیده سیاش، یا هر عقیده 

های که در  دیگر، ریشه ملیت  یا اجتماىع، ثروت، والدت و یا هر موقعیت دیگر از کلیه حقوق و آزادی 
 این اعالمیه ذکر شده بهره مند گردد. " 

ن الملىل : ماده بیست و هشتم اعالمیه اشعار میدارد که : " افراد حق دارند، از  ششم    وظیقه جامعه بت 
ن الملىل خواستار بر قراری نظىم باشند که بطور مًوثر ضامن اجرای حقوق و آزادی  لحاظ اجتماىع و بت 

 یه است. "های مذکور در این اعالم
 

بمنظور ایجاد الزامات حقوق  برای کشورها در زمینه حقوق بشر و آزادی های اساش، کمسیون حقوق  
ح زیر تهیه و ترتیب نمود:  ن الملىل را به رسر  بشر طرح  دو میثاق بت 

ن الملىل حقوق سیاش و مدنن  1    میثاق بت 
ن الملىل حقوق اقتصادی و اجتماىع 2    میثاق بت 

ن اجالس مجمع عموىم تقدیم  1954در سال این میثاقها  از طریق شورای اقتصادی و اجتماىع به نهمت 
گردید. مجمع عموىم باالخر پس از دوازده سال بحث و مذاکره و تالش قطعنامه مورخ دسمثر سال 

میثاقهای مذکور و پروتکول اختیاری ضمیمه میثاق حقوق مدنن و سیاش را تصویب و آنرا برای  1966
 قبوىل کشورهای عضو عرضه نمود. اعالم 

 
ن   سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته به آن به سلسله نشر اعالمیه جهانن حقوق بشر و دو میثاق بت 
ن در این ارتباط  به  الملىل که در باال نام برده شد، تعداد زیادی از مقاوله ها و میثاقهای دیگری را نث 

 تصویب رسانیده است. 
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 ه ها در این زمینه عبارت اند از: عمده ترین مقاول
مقاوله منع کشتار دسته جمىع، که بر اساس آن کلیه دول متعاهد تایید مینمایند که کشتار دسته جمىع 
ن   ی کرده و مرتکبت  ن الملىل است و متعهد میشوند که از آن جلوگث  ن الملل جنایت بت  بر طبق حقوق بت 

 آنرا مجازات نمایند. 
زنان که بر طبق آن زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تصدی به  مقاوله نامه حقوق سیاش

ایط مساوی با مردان و بدون تبعیض برخوردار میباشند.   مشاغل عموىم و انجام کلیه وظایف عموىم با رسر
مقاوله نامه منع کار اجباری، مقاوله نامه منع تبعیض در امر آموزش و پرورش که بر اساس آن دول عضو 

 شده اند که هر گونه مقرران  را که متضمن تبعیض در امر آموزش و پرورش باشد، لغو نمایند. متعهد 
ن بردن کلیه   1963بر عالوه، مجمع عموىم سازمان ملل متحد در بیستم نومثر سال    ،  از بت 

ً
ىط قطعنامه

که تبعیض   اشکال تبعیض نژادی را تصویب و اعالم  نمود. در این اعالمیه مجمع عموىم متذکر میشود 
ن افراد بشر اهانت  به حیثث و انکار اصول منشور و تجاوز به حقوق مندرج در اعالمیه حقوق بشر و  بت 
ن الملىل را به مخاطره  ن الملىل بوده، صلح و امنیت بت  ن بت  مانىع در راه روابط دوستانه و مسالمت آمث 

 میاندازد. 
ورت لغو رسی    ع کلیه اشکال   ضن

ً
ام  اعالمیه، رسما ن تفاهم و احث  مت 

ً
تبعیض نژادی را در رسارس جهان و تا

ی از تبعیض بر اساس نژاد و رنگ  به حیثیت بشر را تایید مینماید و مقرر میدارد که بمنظور جلوگث 
، برخورداری از کلیه حقوق مربوط به تابعیت، تعلیم و تربیت،  پوست، بویژه در زمینه حقوق مدنن

ن اعالم میدارد که کلیه دول  مذهب، استخدام و اشتغال و م سکن باید کوشش خاص بعمل آید و همچنت 
ن و مقررات مبتتن بر تبعیض نژادی معمول خواهند داشت و   اقدامات موثر و فوری بمنظور لغو قوانت 
قوانیتن وضع خواهند نمود که تبعیض را ممنوع سازد. عالوه بر آن مقرر میدارد که دولتها تبلیغات و 

ه پایه آن بر اساس طرز تفکر مبتتن بر نژاد قرار دارد و تبعیض نژادی را توجیه و یا تروی    ج سازمانهانى را ک
 مینمایند، محکوم و برای تعقیب و غث  قانونن کردن آن اقدامات مقتیصن بعمل ىم آورد. 

ن الملىل الغای کلیه اشکال   1965به تعقیب اعالمیه متذکره، مجمع عموىم در ماه دسمثر سال   مقاوله بت 
تبعیض نژادی را مورد تصویب قرار داد. بر اساس این مقاوله نامه دول عضو تعهد مینمایند که با کلیه 
ن و   ن تبعیض نژادی را در هر شکىل تعقیب نمایند و قوانت  خث  سیاست از میان برداشت 

ً
وسایل و بدون تا

 مقرران  را که مبتتن بر تبعیض نژادی باشد، اصالح و یا لغو کنند. 
 

دآوری است که تفاوت اساش میان میثاقها و اعالمیه ها در آن است که: میثاقها و مقاوله نامه شایان یا
ها به شکل سند حقوق  تهیه شده و پس از تصویب رعایت مفاد آن الزام آور است، در حاىل که اعالمیه 

ن الملىل م  بت 
حسوب شده به شکل توصیه نامه تهیه و تصویب میگردد و بیشث  منحیث یک سند اخالق 

 و الزام آور نمیباشد. 
 

 وضعیت موجود در جهان
 

اعالمیه ها، میثاقها و مقاوله نامه های سازمان ملل متحد در ارتباط به حقوق بشر و آزادی های اساش 
د. دول عضو سازمان   انسان را دربر میگث 

ى
 تمام عرصه های زندگ

ً
بطور مجوع همه جانبه بوده و وسیعا

ن الملىل ملل متحد با الحاق ب ن الملىل مکلف میگردند که بمثابه عضو جامعه بت  ه میثاقها و مقاوله های بت 
ن و مقررات مربوط در نظر گرفته، رعایت  ن اساش و سایر قوانت  تمام مطالبات شامل در اسناد را در قوانت 

ن آنها د ن نمایند. البته برخورداری از کلیه حقوق و آزادی ها را ضف نمیتوان با شامل ساخت  ن تضمت  ر قوانت 
 
ى

ن زندگ ن و داشت  ط اساش برخورداری از کلیه حقوق و آزادی ها در قدم نخست، حق زیست  نمود، زیرا رسر
ایط الزم برای   ن غذا، لباس و مسکن، بهداشت و سواد، و الاقل برخورداری از رسر خوب است. داشت 
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، احراز حداقل توسعه اقتصادی   در حدود شئون انسانن
ى

ن حداقل زندگ م با عدالت نستر داشت 
ً
الزم توا
 اجتماىع، در حقیقت الزمه تحقق بخشیدن به حقوق و آزادی های انسان میباشد. 

 
ی این راه  دشوار گذار و پر خم و پیچ را با شجاعت و متانت پیموده اند. این   برخ محدودی از جوامع بشر

 ناپذیربه خواسته های اقتصادی،  
ى

اجتماىع و سیاش خویش نایل جوامع  بامبارزه و تالش پیهم و خستگ
ایط سخت فقر شدید، بیسوادی و بدبخت   گردیده اند.  وىل بخش عظیىم از مردم جهان ما در چنان رسر
ایط الزم برای دست  ند که برای استفاده از حقوق انسانن خود، نخست محتاج به حد اقل رسر به رس میثر

 اند. فیصدی قابل مال 
ى

 به ابتدانى ترین وسایل زندگ
ن حظه آنها در سطح  پاینث  از مرز فقر به رس یافت 

ند. هنوز در این کشورها توجه الزم به توزی    ع عادالنه ثروت مىل، به توسعه اقتصادی، رشد اجتماىع  میثر
 صورت نگرفته و صدای صدها ملیون انسان بینوای این کشورها در تاالر های سازمان ملل 

ى
و فرهنگ

 ری که باید به صدا درنیامده است. متحد و کشورهای ثروتمند جهان، آنطو 
ن الملىل، ده ها موسسه دیده   تطبیق مفاد میثاقهای بت 

ى
با وجود نظارت سازمان ملل متحد از چگونگ

ن الملىل است که  ن در این عرصه فعال اند. مشهورترین این سازمانها، سازمان عفو بت  بانن حقوق بشر نث 
 وضعیت حقوق بشر 

ى
در کشورهای جهان گزارش میدهد. نتایج بررش   همواره بصورت منظم از چگونگ

های این سازمان نشان میدهد که در تمام کشورهای جهان، به درجه های متفاوت، اصول اساش حقوق  
 بشر به نحوی از انحا نقض میگردد. 

 
 از رفتار نامناسب سازمانهای امنیت  ) پلیس ( با 

ً
، عمدتا ، از جمله نقض حقوق بشر در کشور های غرنر

ردم، بیکاری و تبعیض در اشتغال، صحبت میشود. برعالوه در این کشورها، مرض مهلک اجتماىع م
یعتن تبعیض نژادی و احساس بد بیتن نسبت به خارجر ها، روز تا روز شدت میابد. سازمانهای سیاش 

م حمایت ىم نمای ن م و فاشث   مخالقت خود را با خارجر ها ابراز میدارند و از راسیشن
ً
ند، نه تنها که علنا

ن عضویت پیدا نموده  جلوی فعالیت آنها گرفته نمیشود بل نمایندگان آنها حت  در پارلمان این کشورها نث 
اند. در این کشورها به اتباع خارجر   مهاجرین و پناهنده ها   بحیث انسانهای درجه دوم نگریسته شده 

ند. تعدا د زیادی از پناهندگانن که فرار را بر قرار ترجیح و آنها بصورت متداوم مورد اذیت و آزار قرار میگث 
داده و از کشور آبانى خود بنابر دالیل روشن سیاش به کشورهای غرنر پناه برده ، در این کشورها مغایر 
ن الملىل ژنو با چه رسنوشت شوىم مواجه میگردند. تعدادی از آنها با ذلت و خواری برگردانده  میثاق بت 

ن تح ت شکنجه پلیس جان جود را از دست داده و یا به انواع مدهش ناراحت  های  شده و تعدادی نث 
 نر رسنوشت مانده، 

روانن دچار گردید اند. دراین کشورها تعدادی از پناهندگانن که برای مدت طوالنن
 دست به انواع اعتصابات، از جمله بخیه زدن لبان زده، وىل باآنهم به نتیجه دلخواه نرسیده اند. 

سف
ً
 تطبیق اصول پذیرفته شده حقوق بشر و   با تا

ى
فراوان، تعداد زیادی از کشورها در مورد چگونگ

ن رفتار و روش این گمان را بمیان ىم آورد که گویا ضف اتباع  آزادی های اساش رفتار دوگانه دارند. چنت 
 احراز این مقام و چنان حف  را ندارند!! 

ى
 خودشان انسان هستند و دیگران شایستگ

 
ه های گروىه و سازمانهای دیده بانن حقوق بشر  به خاطر دفاع از یک تبعه این کشورها ، که حت   رسان

ن شناخته میشود، رسو صدای عظیىم را براه میاندازند، وىل بخاطر قتل عام   بحکم محکمه مجرم نث 
جمىع که هزاران انسان دیگر و نسل کشر در سایر کشورها، مغایر مفاد مقاوله نامه منع کشتار دسته 

ن الملىل میداند، آب از آب تکان   ی ازآن را وظیفه جامعه بت  ن الملىل میشمارد و جلوگث  آن را جنایت بت 
د. اقدامات در این زمینه بیشر ماهیت جمع آوری آمار و  نمیخورد و همه جا را سکوت مرگبار فرا میگث 

ده اند بشر نبوده اند !! و جامعه  ارقام را ىم یابد. گو اینکه هزاران انسانن که بخاک و خون کشیده ش
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ن     کدام اعالمیه نى بنام اعالمیه جهانن حقوق بشر نث 
ً
ی نسبت به آنها کدام مسئولیت  ندارد و اصوال بشر

 وجود ندارد !! 
ند، ملیونها انسان در فقر و تنگد ست    و بیماری میمث 

ى
همه ساله صدها هزار طفل و کودک از اثر گرسنگ

ن ن و بیسوادی بش میثر د و هست و بود خود را از دست میدهند؛ وىل بخاطر نجات آنان در سطح بت 
د. در حاىل که ضف با استفاده از کاهش یک بخشر از  الملىل اقدامات موثر و عمىل صورت نمیگث 
وری بشمول نظاىم و استفاده از این وجوه برای نجات انسان مستمند، میتوان وضعیت  مصارف غث  ضن

ی  کنونن را بطور چش  و بیماری ملیونها انسان جلوگث 
ى

ی تغیث  داد و از مرگ و مث  ناشر از گرسنگ مگث 
ن و استوار گذاشت.  ، گام متت   کرد؛ و در راه تحقق آرمانهای واالی شامل در اعالمیه جهانن حقوق بشر

 
ن الملىل، مستلزم آن است که به نیازمندی های کشورهای فقث  بیشث  و بیشث    و تعاون بت 

ى
 توجه همبستگ

ن از مزایای حقوق انسانن خود ) در مرحله    از نفوس جهان نث 
ى

بعمل آید تا هرچه زودتر این بخش بزرگ
ی، همراه   خوب (  بهره مند گردند و خانواده سالم و واحد جامعه بشر

ى
ن زندگ ن و داشت  نخست حق زیست 

 گردند.   با هم و با رسعت بسیار بیشر از اکنون به اهداف خیىل بزرگث  انسانن نایل
 
 

 وضعیت در کشور عزیز ما افغانستان:  
 

، وضعیت حقوق بشر در  بر اساس گزارشهای سازمان ملل متحد و سازمانهای دیده بانن حقوق بشر
ن چندان تعریفن نداشت    با به قدرت رسیدن مجاهدین و جنگهای  افغانستان   گرچه در گذشته ها نث 

ل  تنظیىم به فاجعه تبدیل شد و با حاکمیت ر  ن ین شکل ممکن آن تثن ژیم منفور طالبان به بدترین و زشتث 
 ابتدانى ترین حق که 

، حت  یافت و به ننگ زمانه مبدل گردید. تمام اصول پذیرفته شده حقوق بشر
ن زیر پا گذاشته شد، و جای آن را حاکمیت خونخوار،    در جامعه مروج بود نث 

ن و عنعنه افغانن منحیث ستن
 متحجر و بیگانه گرفت.  

، کوچ اجباری اهاىل،  ن سوخته، نسل کشر ىط این سالها، این کشور و مردم ستمدیده آن شاهد رسزمت 
، فروش اطفال و زنان، غارت دارانى های عامه، تاراج 

ى
قتل عام،  تجاوز به عفت و ناموس، برده گ

، تخریب آبدات تاریخن 
ى

و از آنجمله   موسسات اقتصادی و نظاىم، چور موزیم مىل و آثار تاریخن و فرهنگ
ن زنان در خانه ها، محروم    عام و زندانن ساخت 

ً
تندیسهای بودا در بامیان، شالق زدن زنان و مردان در مال

ن غرور اجتماىع  و ده ها و ده ها روی   ن آنان از کا رو تحصیل، تحمیل فقر اجباری، ذلیل ساخت  ساخت 
وبه و خاموش بوده اند. هستند کسانن سیاىه دیگر، و در نهایت تبدیل افغانستان به یک گورستان مخر 

که با کمال نر حیانى این همه جنایت را خدمت به مردم میدانند و توقع دارند که مردم سپاسگزار این 
 خدمتگزاران ) ! ( باشند. 

تمام قدرتهای بزرگ جهان که به نحوی از انحا در تراژیدی افغانستان نقش و سهىم داشتند   به شمول  
 ماندند و به گونه نى  آرام از کنار سازمانهای معتثر 

ن الملىل   نسبت به فاجعه این کشور بیتفاوت باق   بت 
آن میگذشتند. این قدرتها آن هیوالنى را که خود آفریده بودند به سهولت تحمل میکردند، زیرا این آتش 

ن وجود نداشت!  ن دیگران میسوخت و گویا کدام اعالمیه نى بنام حقوق بشر نث    باالی زمت 
رفتار و روش دوگانه و به اصطالح وطتن ما " یک بام و دو هوا"ی  دولتهای مقتدر و ثروتمند جهان   در 
ن الملىل  به کشور عزیز ما افغانستان و ملت ستمدیده آن  س ایاالت متحده امریکا    و سازمانهای بت 

ً
را

ثر بوده است. 
ً
سف و تا

ً
 همواره  مایه تا
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 متوجه  هیوالنى که در  حمله تروریست  یازدهم 
سپتمثر این زمینه را قراهم ساخت تا جامعه جهانن

ن الملىل، و به آرزوی تغیث  در   اتژی های جدید بت 
افغانستان رس بلند کرده بود، گردند و بر اساس سث 

، دست به اقدام زند. در نتیجه رژیم منفور طالبان به زباله دان تاری    خ فروغلتید و یک  جیوپولتیک جهانن
ار دیگر شعار حقوق بشر و آزادی های اساش برای مردم افغانستان بلند و بلند تر گردید که بحث باالی ب

این موضوع در این نبشته مطرح  نیست. بهر صورت، برغم کار های انجام شده، حقوق بشر در  
ن اواخر گزارشها ی از جانب افغانستان در وضعیت فالکتبار قرار دارد و به شدت نقض میگردد.  در همت 

سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای دیده بانن حقوق بشر در زمینه نقض شدید حقوق بشر به شمول: 
ایجاد محدودیتها برای مطبوعات و نویسندگان مستقل، نبود قانون احزاب و فعالیتهای سیاش، 

ان و زنان، غصب دارانى های عامه و اشخا ص، اخذ غث  قانونن بازداشتها و زندانهای شخیص، ربودن دخث 
 توسط جنگساالران، خشونت و تبعیض علیه زنان و حت  

ى
مالیات و اعزام اجباری جوانان به مناطق جنگ

ان،  به نشر رسیده است.   خرید و فروش زنان و دخث 
 

 مردم و موجودیت تفکر جهادی   طالتر و تالش در جهت 
ى

تقویت و تسلط جنگساالران نر رحم بر زندگ
 تحکیم آن، بر 

ى
، نظام مرد ساالرانه و پدرساالرانه، از هم گسیختگ عالوه:  استبداد طوالنن و تاریخن
تاریخن و اجتماىع، فقر شدید و جانسوز، جهل و تعصب و ده ها عامل دیگر، مانع جوانه زدن ریشه 

 های آزادی و دموکراش در کشور ما میگردد.   
 
نماند و از این فرصت تاریخن   گذار از استبداد  باید نسبت به وضعیت موجود در افغانستان بیتفاوت 

به دموکراش    به نفع منافع مىل و مصالح علیای کشور، استفاده بزرگ کرد. .تنها با تکرار شعار های کىل  
در باره اصالحات و دموکراش، جوامع عقب مانده قادر به حل مشکالت خود نخواهند بود. پایان دادن 

 و رشد اق
ى

تصادی و رسیدن به عدالت و آزادی نیازمند برنامه های دراز مدن  است که با به عقب ماندگ
نیازهای زمانه خوانانی داشته و هم آهنگ گردد. حقوق بشر و آزادی های اساش که در حقیقت مجموعه 
نى بهم پیوسته تعدادی از اصول و معیار های  حقوق  است و در اعالمیه جهانن حقوق بشر و سایر 

ن الملىل وابسته به آن انعکاس یافته است، در حقیقت طیف بسیار وسیىع از  میثاقها و  مقاوله های بت 
د که یک کشور و آنهم کشورهای عقب   ، اقتصادی و اجتماىع را در بر میگث  عرصه های سیاش، مدنن

ع این مانده و فقث  نمیتوانند به تنهانى این همه مکلفیت ها را در عمل پیاده کنند. هر چند د ر مجمو 
وظیفه دولت و مردم یک کشور و بخصوص منورین وطن دوست جامعه است که در جهت تبلیغ و 
 سىع و تالش نمایند، 

ى
ن زمینه های مساعد اقتصادی، اجتماىع و فرهنگ تروی    ج این آرمانها و فراهم ساخت 

ن وجود دارد که کلیه اعضای  وىل باید به خاطر داشت که بر اساس منشور ملل متحد، این تعهد نث 
ن الملىل مساىع الزم به خرچ دهند.  فت رفاه جامعه بت   باید برای پیشر

ً
کا  سازمان، مشث 

ن الملىل در عرصه حقوق بشر و آزادی های اساش  بنابران برای تطبیق واقىع تعهدات پذیرفته شده بت 
س سازمان ملل متحد و 

ً
ن الملىل و در را همچنان تمام بخصوص در افغانستان، باید تمام سازمانهای بت 

وهای    ق  جهان بیش از آنچه تا حال عمل کرده اند، عمل نمایند و با تکیه بر نث  فته و مث  کشورهای پیشر
 ترقیخواه کشور، در جهت برون رفت از تنگناهای تاریخن به مردم افغانستان یاری رسانند. 

 
وها، شخصیت ها و فعاالن سیاش معتقد به آزادی، دموکراش،   بر عالوه، این وظیفه خلل ناپذیر تمام نث 

ن هست که تجربه و انرژی خود  را در امر استقرار دموکراش که  ترق  و عدالت اجتماىع در افغانستان نث 
وزی رسانند. آنها باید بیش از همه، اصول  همه در آن ذینفع اند هم آهنگ ساخته و  این رسالت را به پث 

نیم وىل همچون  دموکراش و آزادی را در خود پرورش دهند. ه ن مه از دموکراش و آزادی زیاد حرف مث 
ن تبدیل میشویم. زیرا این   اربابان کوچک عمل میکنیم و اگر فرصت بیابیم به یک سلطان مستبد نث 
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 ما دارد. ما نباید فراموش کنیم که الفبای آزادی را  
ً
استعداد ریشه در تاری    خ و فرهنگ استبدادی جامعه

سف فراوان، هستند کسانن که فقط نقاط  مدارا و تحمل دیگراندیشان 
ً
و مخالفان تشکیل میدهد. با تا

ک را فراموش میکنند و حت    ک و منافع مشث   نقاط مشث 
ً
اختالف و تمایز ها را برجسته میسازند و معموال

ایط کنونن  ن برخورد، در رسر  مینمایند و از حق همکاری محروم میسازند. چنت 
ارزشها و اعتبار یکدیگر را نفن

وهای ترقیخواه و مىل  میگردد. م  نث 
ى

 انع اتحاد و همبستگ
 

 در عمل  به شخصیت های دموکرات و آزادی خواه مبدل شویم و هنوز هم 
ً
اگر" ما"  نتوانیم واقعا

با چماق بر رس یکدیگر بکوبیم و حنر خودی ها را سنگسار کنیم و خود محور باشیم، منافع میل و  
وی به تنهاني نمیتواند در افغانستان ارزشهای فرصت تاریجی را از دست میدهیم   و در نتیجه  هیچ نبر

آزادی و دموکرایس را ریشه دار و نهادینه ساخته و در نهایت  یک جامعه مدنی بوجود آورد.  پس 
ی مرز ها و دیوار های بلند سًوتفاهم و عدم تحمل دست به دست هم دهیم و   باید برای فروریخیر

  متحدانه به پیش روییم.  
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      محمد وىل   

 

 ومداخله بدست ارمیکا حقوق بشر ازبار تجاوز
 

 بنیادی غث  قابل تعویض است که دران زنده ماندن، حراست جسمانن ،  
حقوق بشر ان اساسات ومبانن

، کلتوری،   مدنن
ى

اقتصادی ، سیاش وتحفظ حقوق اساش روانن وحقوق انسانها درعرصه های زندگ
رعایت گردیده مانىع دران ایجاد نشود. این بخش حقوق انسانن باید عام شمول ومداوم بوده بر همه 
 در قاره های مختلف  

ى
افرادبشر یکسان تطبیق گردد . عام باشد برای انکه انسانهارا از لحاظ زندگ

د ، مداوم ب ن رنگ ونژاد متفاوت دربر گث  اشد برای انکه تا انسان زنده است ازان بهره مند باشد وباداشت 
وگذشت زمان بر تطبیق اصول ان اثر نگذارد. یکسان بودن حقوق بشر یعتن تطبیق موازین ان بر افراد  
غتن وفقث  ، زورمند وکم زور همگون باشد وهیچ کشوری ازان بحیث حربه سیاش دربرابر دیگران کار 

د.   نگث 
بشر بحیث سند معتثر جهانن صبغه توصیوی داشته الزام حقوق  درقبال ان دیده اعالمیه جهانن حقوق 

 نمیشود اما اخالقآ دولت هارا برعایت حقوق بشر مکلف میسازد. 
 انسانها بخصوص در قرن گذشته ، درسال  

ى
درشهر    ۱۹۹۳بنابر نقض جقوق بشر درمراحل مختلف زندگ
کشور اعالمیه های انرا امضاء نمودند . بر طبق این   ۱۷۱ویانا کنفرانس جهانن حقوق بشر دائر گردید که  

 اسناددولتهای ناقض حقوق بشر تحت فشار بیشث  جامعه جهانن قرارداده شده میتوانند. 
اعالمیه ها در مورد حقوق بشر عمدتآ دولتهارا ملزم برعایت ان میداند درحالیکه درکنار دولتها گروه های  

 گماشته مزدور مامور اند تا جنگ نیابت  ر 
ى

ند ، همچنان کمپتن های خصوىص به ماموریت جنگ ا پیش بثر
 ونقض حقوق بشر میگردند ، اسناد واعالمیه 

ى
میشوند ) مانند کمپتن بلک واتر( که مرتکب جنایات جنگ

های حقوق بشر باید درمورد پیامد های اعمال گروه های مزدور وکمپتن های خصوىص مکلفیتهای را 
 وضع نماید. 
  این مقدمه ببینیم حقوق بشر با معیارهای ذکر شده در باال ساحه تطبیف  ىم یابد؟درروشتن 

پنجصد ملیون نفر کشته شده است . گفته  ۲۰۰۷برطبق یک احصائیه " دردو قرن اخث  تااواخر سال 
، مبارزه با  ۴۹۰میشود  ملیون نفر کشته شده دردوقرن وهفت سال اخث  بنام دموکراش ، حقوق بشر
 امریکا در جهان بوده است." تروریسم

ى
ن ودستاوردهای استعمار بشکردگ  ، صلح ، نجات کره زمت 

 پنجصد ملیون 
ى

ن ختم زندگ  برای یک فرد باال تر از سائر انواع حقوق است پس عاملت 
ى

اگر حق زندگ
انسان با سالح های ساخت قدرتهای بزرگ زیر شعار های ذکرشده در گزارش باال را چگونه میتوان به 

ن اکنون سلسله کشتارها و وضع تحریم هاکه باعث تهدید حیات مردم مخصوصآ  ب از پرش کشانید وهمت 
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کدام مرجع با صالحیت جهانن مورد پرسش قرار  کودکان به اثر قلت مواد غذانى ونبود ادویه میگردد را 
  داده میتواند ؟

ومندی درتطبیق اصول وموازین ناشر از تصامیم اتخاذ شده جهانن مشکل اساش  قدرت ونث 
ند  ن بکار میگث  کشورهایست که با ترفند وزور ازان گریز کرده ان اصول را بحیث وسیله در برابر مخالفت 
ی بوسیله  واز اعمال خود ومتحدین شان اغماز میکنند . پس عام بودن وغث  سیاش بودن این اصل بشر

 قدرتهای برتر جهان نقض میگردد. 
" بحث های حقوق بشر به  مریکا دراثرش بنام " دپلماش" مینویسد : کیسنجر یگ ازوزرای خارجه ا

عنوان ابزاری برای مدیریت بهث  امریکا ازطریق درخواست برای بهبود برخورد با شهروندان شوروی آغاز  
ن شوروی به ایجاد تحول داخىل بدل گردید ..." دی برای وادار ساخت    گردید اما به تدری    ج به راهثر

ن بر ىم اید که امریکا زیر نام حقوق بشر ازتحلیل تاری خن کیسنجر درمورد این وسیله دست امریکا چنت 
تاکتیگ را پیش گرفت تا یهودان از شوروی به مهاجرت آغاز کنند زیرادولت نکسن ازنفوذ شوروی در  

ق میانه را روی دست گرفته خواستن ق میانه ناراحت بود، امریکانى ها پالن تجرید شوروی از رسر د با رسر
طرح حقوق بشر وخروج یهودیان از شوروی نوىع نا رضائیت  در میان عرب  ها علیه شوروی ایجادنمایند 

 هزار یهودی خاک اتحاد شوروی را ترک گفتند.   ۳۵به تعداد ۱۹۷۳چنانچه درسال 
 امریکانى ها بادرک موثریت طرح حقوق بشر دپلماش شانرا درین عرصه وسعت دادند. 

کنفرانس امنیت اروپارا بحیث وسیله علیه روسیه شوروی دررعایت   ۱۹۷۱سال قبآلدولت نکسن در  
 حقوق بشر مبدل ساخته بود . 

 که  ۱۹۷۳درسال 
ى

کت داشت امضاء شد   ۳۵اعالمیه کنفرانس هلسنگ   ۱۳سند شماره  کشوردران رسر
به ای شد بر شوروی که کشورهای اقمار انر  ا به این کنفرانس درمورد حقوق بشر بود واین سند ضن

فعاالن حقوق بشر با استفاده ازین سند برای  تحریک وا میداشت چناچه در پولیند وچکوسلواکیه 
 رسنگونن رژیم های مربوط فعال گردیدند . 

د اهدافش در جهان بیک فرصت  امریکا همیشه خواسته است ازبحران استفاده کرده انرا برای پیشثر
انستان مدیریت این بحران را بحیث یک فرصت منطقوی تبدیل کند چنانچه باایجاد بحران جنگ در افغ

ن قشون کشر به  ن ، روسیه ، اسیای میانه وایران بعهده گرفته است . یگ از شعارهایش حت  درمورد چت 
افغانستان حقوق بشر بود وىل هیچ ناقض انرا مورد باز پرس قرار نداد بلکه نوازش هم نمود . عده ای از 

ن نام گ تبه  رفتار کرد وىل طا لبان را به همت  بعدها ایشانرا درقطر وکابل وپاکستان بحیث مهمانان عالث 
 نگهداری کرد . 

د کارزار تبلیغان   مراجع تحلیلگر وسیاست ساز امریکا غرض ایجاد بحران وفرصت سازی ضمن پیشثر
قناعت برای دوره های طوالنن یا کوتاه مدت نوىع نظام تبلیىعن وفکری ایجاد میکنند تا درچوکات ان 

  متحدین جهانن اش را به همکاری وادارد.  ملت امریکا را برای مداخله ولشکر کشر فراهم ساخته 
الیست  بلکه در مقاطع   در جنگ رسد نظام فکری رسمایه داری نه تنها از طریق تیوری پردازی های لیثر

به بر کشور های مورد نظر بود برجن طرحهای عاطفن وبشر  دوستانه کاذب محدود تر که هدف ان ضن
حقوق بشر  پیش کردند ، از جمله این طرحها که تا کنون وسیله دست علیه رقبای ان کشور میباشد 

نها این یک ارزش محض امریکانى است که ان کشور ماموریت دارد ازان حمایت کند .  آاست ، بزعم 
 را ارزیانر کرده برابر با سیاس

ت تخریتر درپناه جعل وزارت خارجه امریکا ساالنه وضعیت حقوق بشر
ن مدىع این ارزش محض امریکانى در   ودروغ مخالفینش را متهم به نقض ان ىم نماید . اما ببینید که همت 

 قرن بیست ویک چگونه عمل کرده است؟
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 بوش هفتاد هزار تن بمب درپنج کشور دنیا استعمال کرد.  -۱
 ریخت. اوباما یک صد هزار تن بمب در هفت کشور دنیا  -۲
دقیقه یک   ۱۲هزار تن بمب ریخته است یعتن در هر  ۴۴ترامپ در یک سال وچند ماه اول حکومتش  

 بمب. 
 این بمبها که جمادات ومایعات وحیوانات را هدف قرار نداده است بر فرق انسانها ریخته شده است . 

ی امریکا که دیگران رامحکوم به نقض ان   میکند. این است دیدگاه حقوق بشر
ن ننگرهار که بیش از دو سال ازان میگذرد هنوز اطفال نوزاد  ازاثر استعمال مادر بمبها در ولسواىل اچت 

، انواع امراض جلدی مردم منطقه را تهدید میکند و درمنطقه درخت وعلف نىم  ناقص بدنیا ىم اید 
 روید . 

ن گفته بود : " حقیقت این است که اس تقالل کشورها به مراتب مهمث  از دینگ شیاو پن رهثر قبىل چت 
حقوق بشر است. اماگروه کشورهای هفت یا هشت پیوسته استقالل کشورهای ضعیف را درجهان 
سوم نقض میکنند ، تاکید انها بر حقوق بشر ، ازادی ودموکراش ابزاری در جهت حفاظت وپاسداری از 

کرده تالش میکنند سلطه خودرا    منافع خود شان است ، انها ازین طریق کشورهای ضعیف را تحقث  
  برانان تحمیل کنند."

دفاع از حقوق بشر صدها هزار انسان را کشته، اواره وزندانن عراق مصداق این گفته است ، امریکا زیر نام
 ساخت. 

 کشورهای غرنر که همدستان سیاست امریکا هستند وهمگرانی با ان دارند ان اعماىل مغایر 
ازدید برجن

ر گردد ، انها حاضن نیستند قبول کنند که ارتکاب جنایات   حقوق بشر است که منافع خود شان ازان مترصن
 شبیه توسط انها در سائر ممالک بخصوص کشورهای فقث  وعقب مانده نقض حقوق بشر میباشد. 

ولر حقوق بشر جازده است اما  مصیبت دران است که امریکا خودرا در سطح جهان ناظر، باشر وکنث 
 افتانر جریان یک ق

ن را در عرصه حقوق بشر       طتر شدن جهان چهره اصىل این ابوالهول پرده نشت 
ن حقوق بشر دارد ، نه خودش این اصل را رعایت میکند ونه بر عام  ساخت ، نه برخورد یکسان با ناقضت 

د .   بودن ومداومت ان پابندی داشته بطور قطىع جانبدارانه وسلیقوی ازان بهره میگث 
 

  :  یک نمونه
 

دولت ازبکستان همه ساله از جانب امریکا ناقض حقوق بشر اعالن میشد زیرا ازبکستان حاضن نبود به 
 امریکا از خاکش به افغانستان اجازه دهد . درسال 

ى
اسالم کریم اوف در جلسه   ۲۰۰۸عبور وسایط جنگ

 امریکا وناتو ازطریق ازبکستان وا
ى

کت کرده توافق نمود تا وسایط جنگ رد افغانستان شود . دوروز ناتو رسر
را مورد تبرصه قرارداده  بعد ازین توافق رادیو اشنا صدای امریکا راپور وزارت خارجه امریکا درباره حقوق بشر
گفت باوجودیکه حقوق بشر در ازبکستان نقض میشود وعوامل انرا هم بر شمرد ذکر نمود:" حاال دولت 

را رعایت میکند." ازبکستان گامهای کوچک وىل موثر را درین راس   تا برداشته است وحقوق بشر
ن امریکای مدىع یگانه حقوق بشر که جهان را مالمت سار نقض ان میکند چه میگذرد ؟   درهمت 
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 :نوشته از 

 دوکتور طال پامیر حقوقدان سابقه دار و دارنده مقاالت حقوقی 
 
 
 

 

 طال پامث  
 داکث 

 د بشر حقوق هیلی او واقعیتونو
 

ې په نوم لیکل شوې 
ې په تاری    خ گې د بشر د حقوقو )حقونو( د ورجی

ې لسمه د نړیواىلې ټولتن
د دسمثر دمیاشت 

، د  ې ې په   ۱۹۴۸ده. دا ځکه جر
لسمه نېټه د ملګرو ملتونو عموىمى غونډی )عموىمى کال د دسمثر د میاشت 

کال د دسمثر په   ۱۹۵۰اسامبىل( د بشر د حقوقو نړیواله اعالمیه تصویب کړه او دوه کاله وروسته د 
ۍ عموىمى ناسته گې يو ځل بیا د بشر پر روا حقوقو خپل  

ې د ملګرو ملتونو په کلتن
څلورمه نېټه، نړیواىلې ټولتن
ې د دسمثر لسمه دې هر باور او دغه حقوقو ته ژمن توب او هوډ تازه کړ. په دغه ناسته گې پرېکړه وشوه جر

 . ى
ې په نوم و لماځل شر

 د حقوقو د نړیواىلې ورجی
 کال د بشر

 
ۍ پورې  ړ ې او شلىمې پثې

، د انسانانو له لومړنیو ټولنو نه را نیوىلې بیا زمونږ تر زمانن ې په تاری    خ گې
ي ټولتن د بشر

د سازمان تر جوړیدو پورې( د وګړو د حقوقو، آزادیو او په دغه یا هغه  )په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو 
ى 
ى او حقوق 

ې مخکنیو فلسفن ې کىمې نه دې. شک نشته جر
ې او بېلىك  ې نظرنى

بڼه د عدالت او عدالت غوښتتن
 نظریو او بېلګو لکه: 

 (The Great Charter of the Liberties 1215د انګلستان مګنا کارتا منشور )
 (Bill of Rights 1689حقوقو میثاق )د انګلستان د 

 (Habeas Corpus Act 1679د انګلستان د قضا قانون )
 Declaration of the Rights of Man and of the Citizenد فرانش د بشر د حقوقو اعالمیه )

(1789)) 
 (United States Constitution 1791د امریگې اساش قانون )

ې د آزادۍ،   ى شعور کچه لوړه او د وګړو تر منځ نى
ې د حقوق 

ي ټولتن او نورو دې ته ورته رس چینو د بشر
برابرۍ او عدالت لپاره خوځښتونه او غورځنګونه را وپارول او په ځینو هیوادونو گې )په مىلى کچه( دو ګړو 

ى حقوق په قانون گى ځای پر ځای شول خو، له هر ډول نژادي، تو ک
، یو لړ مدنن ى

، فرهنگ  ى ، مذهتر
ن مث 

( لپاره )هر  ى بشر
ن او بل هر راز توپث  او تبعیض پرته د ټولو انسانانو )بتن ، اقتصادي، ټولنث  ى

، طبقان  ى
جنسیت 
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ې وي( د یو شان )معیاري( حقوقو او آزادیو د منلو اصل د لومړي ځل لپاره د بشر د حقوقو په  ته جر چثې
 نړیواله اعالمیه گى تسجیل شو. 

ې د بشر د حقوقو نړیواله اعالمیه د اوسنیو )معاض( نړیوالو حقو قو د یوې نه له دی کبله، وی الی شو جر
ې په توګه د بشر د منل شویو حقوقو بنسټ )سنګپایه( جوړوي. په دغه اعالمیه گې ټول 

جال کیدونگې برجن
ۍ متساوي الحقوقه غړي بلل شوي دي. 

ي کورنن ې بشر ي د یوې لونى ته جر اوسثې ږ  انسانان هر چثې
ى کرامت او د ب

ۍ دټولو غړو د ذان 
ي کورنن : دبشر ې ې په رسیزه گې را غىلى دي جر  د حقوقو د نړیواىلې اعالمت 

شر
، آزادۍ او عدالت بنسټ )بنياد( جوړوي.   ندل په نړي گې د سوىلى

ر د دوي د برابرو او نه بېليدونکو حقوقو پث 
ۍ د ټولو غړو پر یو 

ي کورنن ې په لومړۍ ماده گې د بشر ى کرامت او حقوقو   همدا شان، د اعالمت 
شان انسانن

( د خپل کرامت او حقوقو له پلوه آزاد زېږېدىلى دي؛ هغوی د   ټینګار شوی دی “ټول انسانان )نوع بشر
ې یو له بل رسه په خپلو اړیکو گې د ورورۍ په روحیه چلند و کړي“.  ى جر  دي او ښانى

ن  عقل او وجدان څیښت 
ې حقو ى  د بشر د حقوقو نړیواله اعالمیه رسه له دی جر

، اخالق  ن ، ټولنث  ى الزام نه لري خو، د خپل سیاشى
ق 

ن وجدان د خپل ژور اثر په وجه د ملګرو ملتونو د سازمان تر منشور وروسته خورا  اعتبار او پر ټولنث 
 سند دی.    مهم

ندلو، منلو او درناوي لپاره  ر ى کرامت د پثې
، د انسان د ذان  ته او په هر وخت گې په دغه اعالمیه گې هر چثې

ته، په هر لوړې  ى او مىلى پولو نه بهر، هر چثې
ې دي. همدغه د ټول شمولتوب اصل، د دولت 

هیىلې رانغتښت 
ى کرامت ته درناوی د بشر 

ایطو گې همدا شان( د انسان ذان 
ایطو گې )د جګړې په رسر

وخت او په هر راز رسر
ې او د بشر د اوسنيو )معاض( نړیوالو حقوقو تر ټولو غو  ره ځانګرتیا ده. د بشر د حقوقو د نړیواىلې اعالمت 

 : ې په دوهمه ماده گې را غىل دی جر  د حقوقو د نړیواىل اعالمت 
ى پر نژاد، د پوستگى په رنګ، جنس، ژبه، دين، سياشى او یا کوم  “هرڅوک، له هر راز داشې تو پث  پرته جر

ې يا کوم بل وضعیت والړ وي، باید  
ۍ، زيږېدنن ه منشا، شتمتن ن ې  بل باور، مىلى يا ټولنث  دټولو هغو حقوقو نه جر

 ، ه پر دې، د یوه هیواد )دولت( یا یوې خاورې سیاشى ؛ رس بث  ى
په دغه اعالميه گې راغىلى دي، برخمن شر

ې ور پورې اړه لري، که  ى جر
ى او نړیوال وضعیت نه باید د هغو وګړو په وړاندې د توپث  المل وګرجی

حقوق 
ى خپلوایکى په  Trustڅه هم دغه دولت او یا خاوره خپلواکه وي، تر قومیت ) ې واکه وي او یا نى ( الندې، نر

 یو یا بل ډول محدوده شوي وي“. 
 په نړیواله اعالمیه گې د آزاد انسان آرمان)ایدیال( او له هر راز تو پث  پرته او هر  

ى د بشر مخگې مو وویل جر
ې د انسان  ې دي. چث 

ې هیىلې را نغښت 
ى کرامت او حقوقو ته د درناوی لپاره سث 

 ذان 
ې دغه هیىلې تر کومه بریده )حد( پوره شوې دي؟اوس پ  وښتنه داده جر

ې تر منلو را   د نړیواىلې اعالمت 
ې ته د هو او نه، یو وستوی ځواب نشو ویالی. د بشر

زما په اند دغه پوښتتن
ې گې د را نغښتو آرمانونو او هیلو د پوره کولو ۶۷وروسته په )  د حقوقو په نړیواىلې اعالمت 

( کلونو گې د بشر
ى په ال

ې ساری پرمختګ شوی دی. په دی موده گې د انسانو د مدنن و او   -ر گى نر ن ، اقتصادي، ټولنث  سیاشى
ى حقوقو د تعریف، تسجیل او پىلى کېدو په مخه په نړیواله او سیمه ایزه کچه څه ناڅه )

(  ۲۰۰فرهنگ 
ې الزاىمى قوت لری. رس ږ کال د دسمثر د  ې نى

ې ځیتن ې  ارزښتنایکې هوکړې )تړونونه( السلیک شوې جر
میاشت 

” تر شعار الندی د بشر د  ې
لسمه )د بشر د حقونو نړیواله ورځ( د “تل د ی وی زمونږ حقوق او آزادي ګانن

ې په ) ې ته ځانګړې شوې ده جر ن ( کال گې تصویب ۱۹۷۶-۱۹۶۶حقوقو د نړیوالو میثاقونو پنځوسىمې کلث 
 او ومنل شول. 

ى 
( او د International Covenant on Civil and Political Rightsسیاشى حقوقو میثاق )  -د مدنن

ى حقوقو میثاق )
و او فرهنگ  ن  International Covenant on Economic Socialاقتصادي، ټولنث 

and Cultural Rights( ې  د نړیواىلې اعالمت 
(  Universal Declaration of Human Rights( د بشر

 ( بلل شوی دی. International Bill of Human Rightsرسه یو ځای د بشر د حقوقو اساش قانون )
ى لکه: 

ې د ځینو نورو مهمو نړیوالو تړونونو یادونه هم وشر  دلته پر ځای بولم جر
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ا ور کولو کنوانسیون )  ( ۱۹۴۸د ژینو ساید د جرمونو د مخنيوی وي او رسن
 (۱۹۵۱د کډوالو د حقوقو کنوانسیون )

 ( ۱۹۵۳د ښځو د سیاشى حقوقو کنوانسیون )
 ( ۱۹۶۶ث  د ختمولو کنوانسیون )د هر راز نژادي تو پ

 ( ۱۹۷۳د اپارتاید ضد کنوانسیون )
 (۱۹۷۹د ښځو پر وړاندې د توپث  د ختمولو کنوانسیون )

ې )وهل ى کرامت ضد چلند د مخنيوي کنوانسیون ) -د شکنخر
 ( ۱۹۸۴ټکول( او د انسانن
 (. ۱۹۸۹د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون )

ى کرامت او همدا شان د کار د حقوقو په برخه او د ج
ګړې به حالت گى )د جګړې قانون( د انسانانو د ذان 

ې د پام وړ دي. 
 حقوقو د خوندیتوب په برخه گى پرمختګ او السته رواړنن

 حقوق د مىلى کرښو او د دولتونو د حاکمیت له پوىلې وتىلى او د نړیوالو حقوقو یو ځانګړی او 
نن، د بشر

 جوړوي؛ په نړۍ گى د بشر د حقوقو 
، د ملګرو ملتونو په اډانه )چوکاټ( گې )    غوره څثر گ  ( ۶په څرنګواىلى

ې څارنه کوي. په )  
( کال گې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو کمېسیون د ملګرو ملتونو د شورا ۱۹۹۳کمېت 

ه کچه هم د بشر پر حقوقو د څار کمېسیونونه  ن ې ته لوړ شو. په سیمه ایزه او ټولنث  ۍ کخر او عاىلى کمیشثن
ې د یوه آزاد انسان )د باور او دین له   جوړ شوي دی خو د  دغو ټولو السته را وړنو رسه رسه، نشو ویالی جر

ته او په هر وخت گې د انسان  ، د بیان د آزادۍ له پلوه، له وېرې او فقر نه آزاد انسان( ایدیال، هر چثې ې
مخن

ړ ډول تر رسه شوي دي.  ى کرامت ته د درناوي لپاره هیىلې په بشثر
 ډېر دي.  د دې الملونه   ذان 

ې د دولتونو د مىلى ګټو او د و ګړو د حقوقو تر منځ یوه روښانه پوله او یا په بله ژبه  په لومړي رس گې دا جر
“رسه کرښه” نه ده را کښل شوې. دولتونو تل خپلو مىلى ګټو ته د خپلو وګړو د حقوقو په پرتله لومړیتوب 

ن نظم په پلمه د خپل ې )اولویت( ورکوي. د مىلى ګټو او ټولنث 
و وګړو آزادي او اساشى حقوق او نړیوال ژمتن

يت ضد جنایتونو )اپارتاید او ژنو ساید(، جګړه ایزه جنایتونو او د سوىلې پر ضد   .د بشر په پام گې نه نیشى
ى 
ى حقوقو   -جنایتونو نه پرته، د دولتونو لخوا د خپلو وګړو پر مدنن

و او فرهنگ  ن ، اقتصادي، ټولنث  سیاشى
لو او  ړ ی د څثې ې لپاره کومه ځانګړې نړیواله محکمه یا د عدالت دیوان هم نشته   باندې د تث 

عدالت غوښتتن
ې د مىلى حکومتونو په وړاندې د اړوندو وګړو له منل شویو حقوقو نه ننګه او ساتنه وکړي.په سیمه ایزه  جر

ې یوازی په ځا ې واکونه نى ې په اډانه گې د بشر د حقوقو محکمه شته جر ى اتحادنى نګړو  کچه البته، د اروپا نى
ې   ې د غړو هیوادونو لپاره د اعتبار وړ دي.نړیوال حقوق له هغو حاالتو پرته جر ى اتحادنى ایطو گې د اروپانى

رسر
ى وضعیت ټاکل او په دې اړوند عدالت په ټوله گى داخىل یا کورنن  

وړاندې په ګوته شول، د وګړو د حقوق 
. پخپله، د بشر د حقوقو میثDomestic Jurisdictionصالحیت ) ى  

اقونه، دولتونو ته په دغو ( ګتن
وط حق ور کوي.   میثاقونو گې د ګډول لپاره د “ریزرویشن” مشر

ې ودې او    -دوهم المل، د نړۍ د هیوادونو نا متوازنه اقتصادي ن ى وده )انکشاف(، د ټولنث 
ه او فرهنگ  ن ټولنث 

ې د د بشر د حقوقو د نړیوال معیار )ستندرد( تر منځ سث  واټن دی. د نړی ډېری هیوادونه ن ى کوالی جر
شر

ېدىلى او یا  ړ
ى کمزوري، رسر ى او عدىلى نهادونه نى

ې اسانتیاوې او خدمتونه برابر کړي. امنیت 
خپلو وګړو لپاره اړیتن

ى او  
، حقوق  ړ نه دی نو په دې وجه د وګړو د حقوقو لپاره سیاشى ى بشثر ى او عدىلى نظام نى

فاسد دي. قانونن
ى ضمانتونه نشته.   قضانى

ى ټولنو که د عام
دستور )تعامىلى حقوق( یوبل هغه سث  المل دی جر به    –ه ولس باور، دود  په ځینو سنت 

 په توګه په ځینو مذهبونو او کلتورونو گې د 
. د بلىك  دغو ټولنو گې د بشر د حقوقو د غوړېدلو مخه نیشى

اث په حق او  ، د مث  ې د کار په څرنګواىلى
وعیت لري. دا توپث  د ښخی ى مشر

ې تر منځ توپث  دیتن
نر او ښخی
ى  ى ښکاره دی. د وګړو د باور او عقیدې قضانى

ې او حق په برخه گې بېخن
ې اخیستتن

ې د برجن
 بهث  گې د ښخی

ې په دغه یا هغه دین گې څوک د خپىلې عقیدې د بدلون حق نه لري.   ې دا جر
ه ده؛ یانن ن آزادۍ هم یو اړخث 
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ورې
َ
ى دستورونو ژ ې په ځینو ټولنو گې تر مذهتر م “، ننګ او ناموس دود جر او غښتىلې  همدا شان د “رسر

ه شیندي.  ن ى اغثې
ې لري، د وګړو پر آزادۍ او حقوقو منفن ر

 ریشن
ى شعور ټیټه کچه هم د  

ې او د وګړو د حقوق 
ې او روزنن

ې هیوادونو گې د عامه معارف، ښوونن
په وروسته پان 

ې فرهنګ وده 
ى )خشونت( رسه د پخالیتن

ې په ټولنه گې د ظلم او استبداد او زور زیان  ى جر
دې المل ګرجی
. وکړي او د  ى

ې او هاند له ستونزو رسه مخامخ شر
 انسان د آزادۍ او اساشى حقوقو لپاره هخر

، سیاشى  ى و، ژبنیو، مذهتر
ن ى )خشونت( فرهنګ پخپله، که په توکمث 

ونو بنا  –د زور زیان  ایدیالوژیکو توپث 
ى حقوق له منځه وړی. 

ۍ په کچه وي، د انسانانو لومړنن
 وي او یا د یوې کونن

، نن له علم  ى ټکنالوژۍ په پای گې
ې او په ځانګړې توګه د جنگ 

ې اخيستتن  
او ټکنالوژۍ څخه ناوړه ګت 

ې د بشر د ژوند حق ته سث  او یو رڼښتتن ګواښ 
ى حق، یانن

انوونگې ودې په خپل وار د انسانانو لومړنن حث 
ي ټولنه له اتوىمى جګړې نه د وېرې په سیوري گې ژوند کوي. دا شې جګړه کېدای 

را منځ ته کړی دی. بشر
ى 
انو له ارادې وتىلى   شر

ې د مسئولو دولتمشر ى خطا په پایله گې او یا داشې بل وضعیت گې جر
هره ګړۍ د انسانن

یت تباه کړي.  ګو په رپ گې ټول بشر
 وي پیل شر او د سث 

 : ې و او هغه دا جر ى پایىلې ته رسثې ږ
ى بحث نه په لنډيز رسه یو ې منطف 

 د پورتتن
لپاره لوړی هیىلې یوه اوږده، له ګواښنو او ننګونو ډګه الر  د آزاد انسان ایدیال او د بشر د اساشى حقوقو 

ې روښانه 
ې تر اوسه په دغه الره گې وهل شوی دي، د بشر د نړیوالو حقوقو د نن ورجی ده خو کوم مزلونو جر

 واقعیت دی. 
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 محمد آصف الم 

 
 

 دهم داسمبر روز بین المللی حقوق بشر
 

است که از جانب سازمان ملل  ۲۰۱۹روز سه شنبه دهم دسامثر  ن الملىل حقوق بشر میالدی روز بت 
متحد همه ساله به تجلیل گرفته میشود. البته که این روز تنها روز تجلیل و بزرگداشت از یک روز جهانن 

 از رعایت نیست بلکه روز تاکید و تبارز خواستهای جوامع، سازمانها و نهاد های اجتماىع وسیاش
ن  ی وتطبیق محتوای کنوانسیون بت  ن برارزشهای اوىل حقوق بشر الملىل واعالمیه جهانن حقوق بشر وتمکت 

ن میباشد.   و همشهری نث 
ده تری آغاز کنم و اوضاع  برای وضاحت بهث  موضوع میخواهم نبشته ام را با یک مقدمه نسبتا گسث 

ی را قبل از تاسیس سازمان ملل متحد و  م تا خوانندگان جوامع بشر نهاد حقوق بشر آن به بحث بگث 
یت در  ن صلح و رفاه بشر م به سهولت در یابند که این سازمان و نهاد های آن تا چه حدی برای تامت  محث 

 جهان ما نافع واقع گردیده است. 
 نر میگث  

یم که  برای آنکه بحث ما طویل و خسته کن نگردد، آمد و شدها را با یاد دهانن مخترص از زمانن
های اسارت کلیسا سست و ضعیف تر گشت و تحریک مردم برای یک دگر گونن آغاز  در اروپا زنجث 

وهای تازه رسشار بود و قصه های مارکوپولو وتاجران اروپانى در باره  یافت. یعتن از موقع که اروپا از نث 
ه ساخت ق چشمهای ماجراجویان آنجا را خث   ه بود . درخشش تحریک کننده طال و ثروت رسر

ق را تحت تسلط خویش    و دریانى رسر
 که ترک ها قسطنطنیه را فتح کردند و راههانى زمیتن

آری ! زمانن
ن دست  ق زمت  ن گشتند و ماجراجویانن که میخواستند به طال و ثروت رسر درآوردند، تاجران بزرگ خشمگت 

ق طال نى را جستجو کردند. اروپا بخاطر یابند، با ایشان همنوا گردیده و راههانى تازه انى برای رسیدن به رسر
بندش راههای تجارن  در صدف خود محصور ماند وىل دیری نپایید که این صدف ترک برداشت و 
ون داده و راههای دریانى را به  شکست و اسپانیا و پرتگال، کولومبوس و اسکودا و گاما را از صدف بث 

ق و غرب باز کردند تا ماجراجویان دیگری چون مژ  یالن و همراهانش خود را از طریق آمریکا و  جانب رسر
ن اسپانیا  ت انگث   و حث 

ن را عمال به اثبات رسانید. ثروت ناگهانن ن رسانید و کرویت زمت  بحر الکاهل به فلیپت 
ات گشت.  ه ساخت و موجب رسعت تغیث  ق و آمریکا میامد، اروپا را خث   و پرتگال که از رسر

نسبت به سایر کشورهای اروپا پیشر گرفته و در ابحار حاکم بودند،    16تا زمانیکه اسپانیا و پرتگال در قرن  
ق  را غارت کردند. در قرن  ن و بعیصن از کشورهای رسر این سیادت به هالند  17کشورهای آمریکای التت 

 تعلق گرفت که در غارت جهان خودشان دست باال داشتند . 
ومند به عقب نشیتن قرن انگلیس است که رقبای اروپانى خویش را با داش 18قرن  ن بحریه قوی و نث 

ت 
وزی رسانید و به ترصف  وادار ساخته و با طالی حاصل شده از هندوستان انقالب صنعت  خود را به پث 
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الیا و کانادا پرداخته و در رسار جهان چنان با قصاوت و نر رحىم عمل کردند که  کامل هندوستان، اسث 
وب نمیکرد گردید و بدین وسیله سیىل از ثروت چپاول صاحب مستعمرات وسیىع که افتاب در آن غر 

 ضاف جهان گردانید.  19شده به سوی او ره کشید و او را در قرن 
ن های وسیع در آن دیار و قلع و قمع کردن میلیونها بوىم رسخ  مهاجرت اروپایان به امریکا و غصب زمت 

ن از یگ فاجعه بارترین وقایىع است که تاری    خ آن را در دل داغدارش ثبت   پوست و صاحبان اصىل رسزمت 
ن آنها جهت فروش به آمریکا   کرده است. به اسارت کشیدن سیاه پوستان افریقانى و انتقال فاجعه آمث 

 یگ از کارکردهای آن زمان صاحبان تمدن اروپانى است . 
ن  نث 

رسمایه داری رقابت    که تقریبا در بسیاری از کشورهای اروپانى و امریکای شماىل نظام های  18بعد از قرن  
استقرار یافته بود، به تقال افتادن تا هر کشور برای فروش اموال صنعت  خویش بازار و برای فابریکه های 
خویش مواد خام دست و پا کنند که نتیجه این تقالها و رقابت ها دو جنگ جهانن اول و دوم را سبب 

از آنرا زخىم و معیوب گردانید، زیرساخت های   شد که میلیونها انسان را به کام مرگ فرو برد و بیشث  
کشور های شامل در جنگ از هم فرو پاشید و بدبخت  های فراوانن در رسارس گیت  تسلط یافت، رسانجام 
 را بنام سازمان ملل متحد نر ریزی کردند تا به حیث یک میانجیگر از وقوع  

کشورهای فاتح جنگ سازمانن
ی نماید.   جنگ جلوگث 

م. بعد از ختم جنگ عموىم دوم تآسیس گردید، دارای نهاد های مختلف   1945سازمان که در سال  این  
" است که در دهم دسامثر  م. اعالمیه جهانن اش 1948میباشد که یگ از این نهاد ها "  حقوق بشر

ی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان ،  اساس بخاطر شناسانی حیثیت ذان  کلیه اعضای خانواده بشر
 ماده تسجیل و به نشر رسانیده است.  32آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد، را ىط 

 در ماده اول آن میخوانیم: 
تمام افراد بشر آزاد به دنیا ىم آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر اند، همه دارای عقل و وجدان 

 برادری رفتار کنند. میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح 
 در ماده سوم میخوانیم: 

 ، آزادی و امنیت شخیص دارد. 
ى

 هر کس حق زنده گ
از نظر من کمیسیون حقوق بشر ملل متحد با تسجیل و تصویب ش ماده نی حقوق بشر که دو ماده آنرا 

ن الم ن از آن  بحیث نمونه در فوق نگاشته ام، کار بزرگ و قابل تمجید را انجام داده که در سطح بت  لىل نث 
ن الملىل و   استقبال خونر به  عمل آمده است. اکنون باید دید که حکومات کشور ها در سطح بت 

 حکومتهای ما در افغانستان خود را به اجرای این اعالمیه در عمل مکلف دانسته اند؟
 در قدرت نظامهای سود و رسمایه بر اساس سود، انباشت رسمایه و اس

ى
تثمار ازآنجائیکه چرخ زندگ

وابسته است و این عناض خصلت اصىل، ذان  و واقىع این نظام ها را تشکیل میدهد، آنها خود را به  
 
ى

تطبیق اعالمیه حقوق بشر که آزادی و با همزیست  انسانها را بدون هیچگونه تمایز،حق زنده گ
ن میکند، خود را قادر نم ی را تضمت  ه حقوق بشر یدانند، یاباید ،مصئونیت، حق آموزش و پرورش و غث 

نظام موجود و منافع اقلیت انحصارگر را حفظ نمایند و یا خود را به اجرای مواد اعالمیه حقوق بشر  
مکلف بدانند که در انصورت ماهیت نظام شان به تغث  مواجه گردیده و یک نظام انسانن تر جای آنرا  

ن نیست وانحصار گران تانفس آخرین ش از نظام ارتجاىع خود دفاع خواهد گرفت که در حال حاضن چنت 
 خواهد کرد. 

ن الملىل تا زمانن برای این نظامهای استثمارگر اهمیت  ن و اعالمیه ها و میثاق های بت  و اسناد ، قوانت 
از ایثن

ن کرده بتواند و یا از آن علیه کشور های دیگری که از فرمان این اربابان خود  دارند که منافع شان را تآمت 
ی برای شان اهمیت نخواهد    ساخته گیت  رسپیخر  کنند، استفاده سو کرده بتوانند، در عکس بیشث 

 داشت. 
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ایط موجود برای برحق نشان دادن عملکرد های خویش از سازمان ملل متحد و اعالمیه حقوق  در رسر
بشر استفاده افزاری کرده ، بر اساس قطعنامه های این سازمان به کشور های دیگرتاخته و با زور عریان 

ورت و یا حالت اضظراری که اعالن آنرا بخود اختصاص داده اند، به  آنها تجاوز میکنند و به بهانه ضن
ن الدول را نقض میکنند. با زور عريان تجاوز به كشور عراق  ن و حقوق بت  و دیگر قوانت  اعالمیه حقوق بشر

باستانن آن ، كجايش   و غارت دارانى هاى انكشور و ويران كردن زير ساخت ها ، چور و چپاول موزيم هاى
 به حقوق بشر ميماند. ؟

 
ن ريس جمهور محبوب انكشور و غارت تمام دارانى هاى ان ، تجاوز به سوريه  تجاوز به كشور ليتر و كشت 
، تأسيس پايگاه هاى خالف ميل مردم آن و اشغال چشمه هاى نفت  ايشان ، سازمان دادن كودتاه ها در  

ياليست  مجبور ندانسته و  كشور هايكه نظام هاى شان خود را  به اطاعت از نظامهاى استثمار گر و امثر
ن منافع كشو شان هستند، كجا به حقوق بشر ميماند. ؟  در نر تأمت 

 
ويال و فرارى دادن ريس جمهور بوليوى از كشورش به گناه كار و فعاليت به  ن تهديد روساى جمهور ويثن

 ت دارد؟نفع مردم شان ، كجا به اعالميه حقوق بشر موافق
 

ن هزاران انسان بيگناه ىط مدت نوزده سال  حمله و تجاوز به افغانستان و بمبارد مردمان ملىك و كشت 
وبه قدرت رسانيدن اشخاص گمنام ، نا مانوس در راس قدرت دولت  ، ِبه بهانه مبارزه با تروريزم ، در 

يت اعالميه حقوق بشر موافقت حاليكه پايگاه اصىل تروريزم در پاكستان قرار داشته ، كجايش به رعا
 دارد؟. 

جهانيان اگاه اند كه چهل و سه كشور و سازمان ناتو با تمام ساز و برگ نظاىم خويش آمدند تا عليه 
دازند  سال انها ، نه تنها كه ترروريزم از رس مردم تقليل نيافت   ١٩، وىل در اين     تروريزم به مبارزه قاطع بثر
ومند تر و قويث  گرديده و جان هزاران انسان بلكه هر سال كه گذشت ، تروري ست هاى معلوم الحال نث 

 بيگناه و نر پناه را أعم از كودك وزن و مرد به كأم مرگ بردند و همه روزه از خون بيگناهان بوجود أمد. 
كسانن تا اكنون در راس دولت و حكومت افغانستان به قدرت رسانيده شده اند ، لحظه هم بخاطر  

ق حيات اتباع كشور تشويش بخود راه نداده اند، بلكه يكشه در نر قدرت و مبارزه براى معنويت و ح
 حفظ قدرت شان بوده اند. 

 
از بركت مبارزه عليه تروريزم، فساد ادارى ، فساد اخالق  ، كشت و قاچاق مواد مخدرمعتاد شدن بيش 

مندانن بوجود امدند كه از هيچ نوع  از سه ميليون اتباع افغانستان به مواد مخدر نهادينه گشته و زور 
 تجاوز به مال و دارانى ، ناموس و حيثيت مردم دري    غ نكردند. 

 
اعالميه حقوق بشر همه جوانب دخيل در جنگ را مكلف ميسازد تا به كرامت انسانن حقوق و ازادى 

ام گزارند ، وىل هم ناتو و هم تروريست ها ازين خط عبور كرده  ى احث  و به اين ارزشها هاى بنيادين بشر
ن قوت هاى ناتو بار ها تعهد   اهميت قايل نگرديدند. با انكه دولتهاى افغانستان در اين مدت و همچنت 
ن حقوق و ازادى هاى مندرج در اعالميه حقوق  ن الملىل در زمينه تأمت  خود را براى اداى مكلفيت هاى بت 

عمل هميشه اين حقوق و ازادى ها را نفض  بشر و ديگر اسناد به مردم افغانستان ابالغ كردند ، اما در 
 ، مبارزه با فساد 

ى
كرده اند. دولت افغانستان با انكه پروسه عدالت انتقاىل و محاكمه جنايتكاران جنگ

ن مردم افغانستان را با هموار  ادارى ، ايجاد زمينه كار را طور عاداالنه حل و فصل كند بر عكس ، قاتلت 
ن رسخ استقبال كرده س ايشان قرار داده و زمينه  كردن قالت  و بودجه هنگفت  را از مال بيت المال بدسث 

 كانديدان انها را به رياست جمهورى مساعد ساخته. 
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ن  ن ديوار كانكريت  و محافظت  ن ، زورمندان ، محافظت شده در بت  امروز  به غث  از چند نفر ارگ نيشت 

اور ندارند كه عرص ها دوباره بعد از فراغت  مسلح ، هيچ تبعه افغانستان، احساس معنويت نداشته و ب
 از كار به خانه هايشان بر ميگردند. 

 
قشر إناث و أطفال مكتب از تجاوز هاى جنش در امان نيستند ، تازه و فقط چند روز قبل از طريق 

 طفل معصوم مكاتب در لوگر تجاوز جنش صورت گرفته است.  ٥٥٠تلويزيون طلوع شنيدم كه عليه 
چهار ميليون كودك وطن در حاليكه از درس و مكتب باز مانده اند يا به تگدى مشغول اند و يا  بيشث  از 

هم بخاطر بدست اوردن لقمه نانن براى خود و فاميل محتاج شان مرصوف شاقه ترين كار هاى كه از 
نند.   ن ن دست و پا مث   توان زيك طفل باالست در مقابل پول ناچث 

 
 اعالميه حقوق بشر ، اموزش و پرورش را حق هر كس ميداند.  در حاليكه ماده بيست و ششم

كشته شدن هزاران تن ملىك در نتيجه حمالت انتحارى و بم هاى كنار جاده و بمباردمان هاى كور دولت  
هزار   ٤٥و ناتو فقط با تقبيح از جانب دولت و تاسف قوت هاى ناتو ، پايان يافته است. كشته شدن 

 ، در اثر نر مهارن  و غفلت دولت یگ از فاجعه بارترین نقض حقوق   نظاىم ، در مدت اقتدار 
ف غتن ارسر

 بشی بود. 
ن واضیح و روشن مردم افغانستان به بهانه صلح از زندان که در  رهانى بیش از نهصد طالب و قاتلت 

ی است.   میدانهای جنگ دستگث  شده بودند، نقض ضی    ح حقوق بشر
وهای خارجر و نه طالبان حق دارند که بر رس ارزش های حقوق    در اخث  باید گفت که نه دولت و نه نث 

 مردم افغانستان معامله کنند. 
وهای چپ، جامعه مدنن ، روشنفکران و کلیه ترقیخواهان  بر جوانان رسالتمند، شخصیت های مىل، نث 

ق حقوق و عدالت پسندانجامعه افغانن دین بزرگ خواهد بود که تا با یک صدا و یکدست برای احقا
و قانون اساش کشور چنان  ن الملىل ، اعالمیه حقوق بشر ن بت  حقه و تسجیل شده در اسناد و قوانت 

وی به نقض مداجه نگردد.   برزمند که از جانب هیچ نث 
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 م. ح . » حریف « 

 

 حقوق بشر وجنگهای امپرایلستی  !؟....
 
همه انسان ها دارای یک سلسله حقوق ذان  اند که  بدون تفاوت های  نژاد ، رنگ ، جنسیت ، زبان ،   

 یا موفعیت 
ى

دین ، عقاید سیاش یا عقاید دیگر ، موقعیت  مىل یا اجتماىع ، دارانى ، موقعیت خانوادگ
  های دیگر بصورت مساویانه از آن برخورداراستند. 

 کردن، مساوات بخش های جداگانه حقوق 
ى

ی ، اعم از حقوق مدنن و سیاش ، مانند حق زندگ بشر
 ، مانند حق کارکردن ، امنیت اجتماىع 

ى
دربرابرقانون و آزادی بیان ، حقوق اقتصادی ، اجتماىع و فرهنگ

ن رسنوشت، همه وهمه ،باهم ارتباط  وآموزش ، یا حقوق دسته جمىع مانند حقوق توسعه وحق تعیت 
 . تفکیک ناپذیر اند . تنگاتنگ داشته و 

اساش  مند  ترین حقوق  است که هر فرد به طورذان  و فطری ازآن بهرهترین و ابتدانى حقوق بشر
 این تعریف  شود،ىم
پس ازجنگ جهانن دوم  ها به دنبال داشته کهمهىم را برای مردم و حکومت بازتاب اجتماىع و سیاش  

 وتاسیس سازمان ملل،
«وارد مکالمات ۱۹۴۵تحد در سال بعد ار تاسیس ملل م این  است.  شده روزمره اصطالح »حقوق بشر

 .گردیده که قدامت  بیشث  داشتند.  عبارت جایگزین اصطالح »حقوق طبیىع « و »حقوق انسان « 
«با مشاهده نقض ضی    ح وفجیعانه حقوق انسان  ها درجریان دو جنگ جهانن  و جنایات »حقوق بشر

طرف جوانب جنگ ارتکاب یافت، شکل گرفته است .برمبنای منشور ملل متحد گوناگونن که در آنها از 
ن هرچه بیشث  حقوق    برای تضمت 

ن کرده و به اقدامات  جهانن اهداف و نقش هر یک ازارکان آن را تعیت 
ن بشر و آزادی اىع نبوده و به های اساش و صلح و امنیت بت  ن امری انث  الملىل اندیشیده شد تا حقوق بشر

ن رسد واز پند عینیت ب ن بت   به قوانت 
 الملىل که واجد ضمانت های اجرا نى هستند تبدیل شوند. هانى اخالق 

ین وبااهمیت ترین اجراآت درزمینه های متذکره همانا تدوین وتنفیذ »اعالمیه جهانن حقوق  یگ از بزرگث 
بطور مستقیم ازاین آرزوبرای ای « به شمار ىم آید. اعالمیه جهانن حقوق بشر ن بشر جادمجموعه از قوانت 

ن باردرطول تاری    خ اعضای یک سازمان جهانن موفق میشوند تا   منتج گردید که برای اولت 
جدید جهانن

«صادرنمایند.  ک رادررابطه با»حقوق بشر  یک اعالمیه مشث 
با یک دیباچه و  ۱۹۴۸بتاری    خ دهم دسمثر سال   ماده بعداز تصویب اجالس   ۳۰اعالمیه جهانن حقوق بشر

 مان ملل نافذگردید. عموىم ساز 
ن ،بدون درنظرداشت جنس ،رنگ  نده حقوق اساش تمام باشندگان کره زمت  این اعالمیه دربرگث 

 ،نژاد،مذهب،زبان،موقعیت اقتصادی،اجتماىع وسیاش قابل تطبیق میباشد. 
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 برمبنای ماده اول اعالمیه جهانن حقوق بشر ،تمام انسانهای آزادبه دنیا آمده وحقوق مساوی دارند. 
 وامنیت فردی دارند. 

ى
حق زندگ  ماده سوم مشعراست ،تمام افرادبشر

دکه   ویارفتاری قرارگث 
انسانن درماده پنجم میخوانیم ،هیچکس نباید موردشکنجه ،آزارومجازات غث 

 موجب هتک حرمت وی گردد. 
ن نافذه بحث مینماید.   ماده ششم از برابری انسانهادربرابرقوانت 

د. ماده نهم ضاحت دارد که   هیچکس نبایدموردتوقیف ،حبس ویاتبعید خودرسانه قرارگث 
،مکاتبات شخیص واشیای خصوىص افراد راقابل حرمت  

ى
وماده دوازده ،کانون خانواده ،محل زندگ

ر محفوظ دانسته است .   شمرده ودرصورت تعرض حق شکایت قانونن ومحاکمان  رابرای مترصن
ک درک موارد باال وتوافق همگانن به آن تبلور و  ن وجدان مشث  یت است ،برعالوه همت  ک بشر جدان مشث 

ن الملل راشکل میدهد. تامفاهیم اقتصاد،ارتباطات،صنعت،قدرت  است که اساس روابط وحقوق بت 
،حکومتداری،عدالت،برابری ودموکراش توضیح شده ودرپرتو آن خوشبخت  انسان وکرامت انسانن آن 

ن شود.  ی تامت  ام گردیده وحقوق بشر  احث 
ن الملىل حقوق سیاش ومدنن ومیثاق موار   د مربوط به حقوق اساش شهروندان وهمچنان کنوانسیون بت 

ن الملىل مرتبط به اعالمیه جهانن   وکنوانسیونهای متعددبت 
ى

جهانن حقوق اقتصادی،اجتماىع وفرهنگ
همه وهمه مجموع حقوق وآزادی های افرادومکلفیت های دولتها ،بنیادهاونهادهای مىل   ن  حقوق بشر وبت 

 الملىل رابصورت واضح ضاحت داده است. 
ن الملىل امضاگذاشته ،متعهداستندکه نکات   بت 

کشورهای عضوسازمان ملل که درپای اسنادحقوق 
ن منسلک به آن تسجیل نموده ودرجهت  ن اساش وقوانت  اساش وبرجسته این اسنادرادرمتون قوانت 

ارگانهای رااساس گذاشته وهمچنان بنیادهای تحقق آن درعمل وحیات روزمره شهروندان شان ،نهادهاو 
ول   مدنن وسیاش رابوجود میآورند تاازصورت اجراآت ارگانهای متذکره بصورت دقیق نظارت وکنث 

 نمایند. 
 دوم ورهانى شهروندان جهان ازمصیبت های ناشر از آن ،سیطره 

بعد ازپایان جنگ خانمان سوز جهانن
به دوقطب متخاصم مبدل شدکه دریک طرف ،جهان »جنگ رسد« برجهان سایه افگنده وعملن 

یالست  ودرآنطرف دیگرسیستم جهانن سوسیالست  ،دولتهای مىل   امثر
سودورسمایه یاسیستم جهانن

ن الملىل قرارداشته وهردوقطب جنگ رسد یک تعداداز کشورهای  دموکراتیک و،جنبش طبقه کارگربت 
یت کشورهای نوبنیا متعهد دیگررادرمحورخودداشتند.اما اکثر دوتازه به استقالل رسیده بنام کشورهای غث 

 درجنبش عدم انسالک متشکل گردیدند. 
 ، درهمسونى با 

ن درمقابله بانظم جهانن سوسیالست  سیستم جهانن رسمایداری به رسدمداری واشنگت 
ده  ن چرخ نظام سودورسمایه وگسث  عده ی ازحکومات منطقوی متحدشان بخاطرفعال نگهداشت 

ن ساحات نفوذی ورسکوب آن عده حاکمیت های»رسکش«که علیه سیطره جونى استعمارنوین  ترساخت 
ی داشتند وتداوم اهداف جنایتکارانه شان ،به راه اندازی جنگ های منطقوی وایجادپایگاه  موضعگث 

 های نظاىم مبادرت ورزیدند ،
ان راه اندازی نمودند.  چنانچه  پیمان های تجاوزکار چون» ناتو، سنتو وسیاتو«رادراروپا وسایرمناطق جه

دربروکسل تاسیس  ۱۹۴۹ازجمله پیمان نظاىم تجاوزکارناتو بوسیله امریکا ومتحدین اروپانى اش درسال 
 گردید. 

ن ترتیب دامنه ایجاد پایگاه های نظاىم امریکا درخارج ازجغرافیای آنکشورتهدید مستقیم علیه  به همت 
ن اکنون شمارآن به بیشث  از کشورها وحاکمیت های قانونن عضو سازمان ملل محس وب میشود که همت 

پایگاه رسیده ودرحدود نیم ملیون نظامیان امریکانى درآنها مستقر ومجهز باسالح های خطرناک   ۸۰۰
 کشتار جمىع میباشد. 
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اث داراستعمارگران انگلیش بادنبال کردن سیاست های مداخله گرانه ،تجاوزکارانه  امریکا به حیث مث 
جنگ های تحمیىل ،اشغالگرانه وغ ارتگرانه ،بعداز ایجاد پیمانها وپایگاه های نظاىم تجاوزکاردرگث 

بوده است .  ن بیش از یک جنگ نث  عادالنه بوده طوریکه همزمان درگث   ،نابرابروغث 
ی برآن استوار  همانطوریگه پدیده شوم وزشت »جنگ«ناقض همه ی مواردی است که حقوق بشر

ی که سایر میباشد ،جنانجه به اتر راه اندا زی جنگها وکشتارانسانهای نر گناه،سنگ پایه حقوق بشر
 که درگث   

ى
«میباشد که از افرادگرفته میشود.بخصوص اهاىل ملىك

ى
حقوق برآن مرتب میشود »حق زندگ

 جنگ نیستند. 
یفات  ی امریکا براه انداخته شده ،اصول وتشر همه ی جنگهایکه ازطرف جهان رسمایداری به رهثر

ن ارتباط میتوان از جنگ های تجاوزکارانه منشورسازمان مل ل درآنهامراعات نگردیده است .به همت 
ق میانه بخصوص فلسطیتن  عادالنه امریکا علیه خلقهای آزاده ویتنام ،کوریا،الووس،کمبودیا،رسر وغث 
ی ویرانن های وی بشر  ها ی بیشمار نث 

 ها،لبنان،گواتیماال،چىل،پانامه،نکاراگوا و....نام بردکه قربانن
ن وسیاه امریکا میباشد.   خانمان براندازی ماىل به همراه داشته که درج تاری    خ ننگت 

ن که قریب به اتفاق اسنادومدارک جهانن مربوط به رعایت خقوق بشر راامضا وخودرا مکلف به  واشنگت 
اجرای آن معرقن داشته است .میتوانیم عالوه ازاعالمیه جهانن حقوق بشر وکنوانسیون های مرتبط به 

درباره »حمایت از قربانیان جنگ«، »کنوانسیون بهبودی وضع زخىم  ۱۹۴۹آن یعتن کنوانسیون
هاوبیماران دراردوهای متخاصم« ،»کنوانسیون ژینودرباره حمایت ازاهاىل ملىك درزمان جنگ« یادآوری  

 نمود . 
ی دقت  به خرج میدهیم ،همه وهمه درمخالفت ض  ی    ح وقت  به متون این قراردادهای حقوق بشر

میباشد.  ن باجنگ افروزی ،تجاوز،مداخله واشغال کشورهای آزادومستقل بوده ورعایت آن الزاىم نث 
 «تعریف شده است .عامالن جنایات 

ى
درصورت نقض وتخیط از مفردات آن به حساب »جنایت جنگ

 محاکمان  قرارگرفته ودرصورت 
ى

« مورد تحقیق،تعقیب عدىل ،رسیدگ
ى

 در»دادگاه جنایات جنگ
ى

جنگ
 بوت اتهام به مجازات پیش بیتن شده محکوم به مجازات میگردند. ث

 
ى

ن تعریف نموده است :»جنایت جنگ  راچنت 
ى

،جنایت جنگ  جنانى
»منشور روم «درموردایجاددادگاه جهانن

ن ورسوم جنگ  عبارت از نقض ضی    ح موادکنواسیون های ژینو وهمچنان سایرتخلفات جدی از قوانت 
ن منازعات مسلحانه بای  درعایت شوند،میباشند.«که حت 

مجازدرجریان  درمنشور روم تخلفات جدی مواردی ازقبیل : قتل عمدی ،استفاده از شیوه ها و وسایل غث 
 وازمیان 

ى
قانونن اهاىل،انهدام شهرها،امکان زندگ ن غث 

،بیجا ساخت  انسانن جنگ ،شکنجه وبرخوردهای غث 
 بردن آثارتاریخن و.... 

ن الدول منشورروم برعالوه مسولیت انفرادی مسولیت قوماندانن براساس اصول پذیرفته شده   حقوق بت 
 ازطرف افرادتحت 

ى
ن تسجیل نموده  ،طوریکه اگرقوامندان جریان جنگ ازاحتمال ارتکاب جنایت جنگ رانث 

 ارتکاب شده شناخته میشود. 
ى

 امراش آگاىه داشته ومانع آن نشود،مسول جنایت جنگ
 هرمنازعه بصورت جداگانه ، ۱۹۹۸براساس فیصله نامه سال 

ى
، جهت رسیدگ  الملىل جنانى

ن محکمه بت 
 
ى

ن الملىل رسیدگ  رامطابق اصل ساحه قضاوت بت 
ى

تشکیل گردیده وموارد مربوط به ارتکاب جنایت جنگ
 چون ۲۰۰۲میکند .این میثاق درسال 

ى
نافذ شده وهمه ی کشورها به آن پیوسته واما کشورهای بزرگ

ن از پی ن دربرابرعدالت جنانى به امریکا ،روسیه وچت  ن به آن امتناع کردند که این امتناع خودقرارگرفت  وست 
 حساب ىم آید. 

ی اش، بایک تعدادزیادی از کشور های جهان  ازاین گذشته امریکابخاطرتاکید برمواضع ضدحقوق بشر
ان موافقتنامه های دوجانبه را به امضا رسانیده که برمبنای آن درصورتیکه اتباع وبخصوص نظامی

ده نشده واتهام جنانى شان   سثر
ى

 شوند ،به محکمه جنایت جنگ
ى

امریکامتهم به ارتکاب جنایات جنگ
 قرارداده میشود. 

ى
ن متتن وشکىل امریکا  مورد رسیدگ  مطابق قوانت 
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هیات حاکمه امریکا خودىم دانند که نظامیان شان که به قصد تجاوز واشغال به سایرکشورها فرستاده 
 بیشماری میشوندبخاطر حمایت ورهانى شان از تعقیب عدىل میشوند، مرتکب جن

ى
ایت های جنگ

 الملىل جنانى ،قراردادهای 
ن بان ویامحاکم بت  ن ومحاکمان  وتنفیذمجازات صادره محاکم کشور های مث 

سانند.   راخالف نورم های پذیرفته جهانن باحاکمیت های دست نشانده ومزدوربه امضا مث 
ن ارتباط از»  ونظاىم«نام برد که امریکانى هابعد ازتجاوز واشغال افغانستان میتوان به همت 

توافقنامه فتن
باحاکمیت دست نشانده کابل به امضارسانیده و بوسیله پارلمان جنگ ساالر ومافیانى  ۲۰۰۳درسال 

ن به تصویب رسید . به تعقیب آن امریکا»قرارداد امنیت  «را درسال   ف غتن ۲۰۱۴وقت  نث  با حکومت ارسر
به امضا رسانید که بخش عمده آنرا تسجیل» مصونیت قضانى «برای نظامیانن که مرتکب   احمدزی

 درافغانستان میشوند،تشکیل میدهد. 
ى

 جنایات جنگ
یالست  درراس امریکا که خودررا مدافعان حقوق بشر وصادرکننده های دموکراش به  کشور های امثر

ن وعوامفری ند،برخالف این ادعاهای دروغت   میگث 
بانه شان که درواقعیت هیچکونه اعتقادی به معرقن

آن نداشته ودرمخالفت ضی    ح با مدعیات  پوچ وشیطانن شان بااتخاذ سیاست های مداخله گرانه ،نظم 
عادی کشور های آزاد ومستفل را حتا با استفاده از تجاوز نظاىم ویا راه اندازی کودتا ها برهم زده وبجای 

ن مزدوران شان  استقرارىم بخشند. آن حاکمیت های تحت امرشانرا باح  اکم ساخت 
یالیست هابوسیله حمایت سیاش،ماىل وتسلیحان  ازاین حاکمیت های دست نشانده  امثر
عادالنه ،چرخ کمپتن های بزرگ  وایجاداپوزسیون مسلح ،باراه اندازی جنگ های تجاوزکارانه،نیابت  وغث 

 ابه حرکت درىم آورند. تولید سالح های کشتار جمىع،انرژی وکاالهای مرصقن ر 
مجازبوسیله واحدهای نظاىم شان مرتکب  ن ترتیب بوسیله استعمال سالح های مدحش وغث  به همت 
ی شده و به اثربمباردمان های وحشیانه وکورسبب قتل های   ونقض حقوق بشر

ى
صدهاجنایت جنگ

متعارف کمیاوی ورسطان زا،سوخ تاندن مزارع دسته جمىع ونسل کشر میشوند،استعمال سالح های غث 
،شکنجه های  وجنگالت بوسیله اسعتمال بم های ناپالم وآتش زا،استفاده از بم های خوشه نى
انساىم،تجاوزهای جنش علیه زنان وکودکان ،حبس وزندان بدون ىط پروسه های تحقیق ومحاکمه   غث 

نسانهای بیگناه ،تجاوز به حریم شخیص خانواده ها و...اززمره جنایان  است که درنیتجه آن صدهاهزارا
ی که هماناحق حیات است محروم  ین شانراازدست داده وازاساش ترین حق بشر ونر دفاع جانهای شث 
میگردند. صدهاهزاردیگربه انواع معلولیت های جسىم وروانن رسدچار که تاپایان عمرباردوش خانواده 

ن ترتیب ملیونها انسان  متوطن به اث رخشونت واجبارمجبور به ترک ها وجوامع خود گردیده اند.به همت 
 
ى

نند که این خود یگ از موارد جنایات جنگ ن ی دست مث  خانه وکاشانه های شده ویا به مهاجرت های جثر
 به حساب ىم آید .و... 

یست  که به اثرراه اندازی  همه ی موارد متذکره، خشونت های طاقت فرسا ونقض ضی    ح حقوق بشر
یالیست ه یالست  توسط امثر نگ وگریزآنها ازپاسخ جنگهای امثر ای جهانخوار تحمیل شده وبنابر حیل ،نث 

 گونى درقبال جنایات شان ، عدالت جنانى درزمینه هرگز تحقق نىم پذیرد . 
تاقبل ازختم جنگ رسدجهان رسمایداری دلیل راه اندازی جنگها،لشکرکشر ها،تجاوزات واشغالگری ها  

مقابله با اتحادشوروی وقت درراس سیستم جهانن وایجادپایگاه های نظاىم دررسارسجهان رارقابت و 
م توجیه مینمودند.  ن  سوسیالست  وخطرکمونث 

ی شده وتمام  ن وانحالل پیمان وارسا که سه دهه از آن سثر ن دیواربرلت 
بعدازفروپاشر شوروی،فروریخت 

ن جهان سودورسمایه که درآن زمان پایان تاری    خ رااعال  ازمیان رفته ،همت  ن م  آن» دالیل موجه« نث 
ورسمایداری را به حیث یک سیستم ابدی به معرقن گرفتند ،برخالف مدعیات پوچ شان نه تنها که دامنه  
وحشیگری های آنها محدودنگردیده ،بلکه سلسله جنگ های جدید دربسا مناطق جهان ،راه اندازی 

ی سازمان یا فته ،کودتاهها علیه حاکمیت های مستقل،تجاوز،اشغالگری  ها وسایرجنایات ضدبشر
ول رااختیارنموده است .  قابل کنث   ابعادوسیع وغث 
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یالست  درراس امریکا وناتودرامور داخىل   جهانیان گواه اندکه ىط دهه نودسده گذشته ، جهان امثر
ق  مداخله وباتحریک  جمهوری فدراىل یوگوسالویا به حیت یک کشورمستقل و قدرت مند اروپای رسر

وتشدیددامنه اخ تالفات ، جان دههاهزارتن از انسانهای بیگناه راگرفته، وتسلیح طرف های درگث 
صدهاهزاردیگر رازخىم ومعلول ومیلیون ها شهروندآنراآواره ومجبور به مهاجرت به سایرکشورها 

،این کشور یک پارچه ومتحدرابه   ول بهث  کشورهای خوردوکوچک منقسم    ۷ساختند. برعالوه بخاطرکنث 
وی واجنت هاومزدوران خودرادرحاکمیت ه ای آنها نصب وعملن به غارت رسمایه های مىل واستثمارنث 

کارارزان آنهامبادرت ورزیده ودرنهایت این کشورها به بازارمرصقن فرآورده های خودشان مبدل وشامل 
ن تریب درحالیکه غربیها از متالشر شدن شوروی وقت راىصن نشده  پیمان تجاوز کارناتونمودند . بهمت 

«راراه بودند ، درجمهوری های   ن ن ویامخملت  سابق شوروی به بهانه استقراردموکراش »انقالب های رنگت 
اتدازی ،مزدوران خودرا درحاکمیت های شان زیرنام »انتخابات «و»مردم ساالری«نصب وزیادتالش به 
خرج دادندآنهارابطرف ناتو واعضای جدیداتحادیه اروپابکشانند.وامادرموجودیت روسیه نتوانستند به 

 مل غارتگرانه شان نایل آیند. اهداف کا
کای عرنر ومنطقوی شان درسالهای 

یگ از مواردیکه جهان سودورسمایه درهمکاری نزدیک با ارساییل ورسر
جنگ رسد درمقابله باحریف شوروی شان به آن دست یازیدند،هماناایجاد،تمویل،تسلیح ارتجاع سیاه 

یالیست هابه کمک متحدین متذکره شان مذهتر ویا بنیادگرانى اسالىم زیرنام »مجاهدین« میباش د .امثر
،اسالم گراهای افراىط راازرسارس جهان جمع آوری نموده ودرپاکستان النه های امن برایشان 
ایجادودروجود جنگ تمام عیارواماظاهرن »جنگ اعالم ناشده« به افغانستان گسیل تادرمقابله با 

ن انتقام »جنگ ویتنام « وبراندازی جمهوری دموکراتیک افغانستان  نظامیان شوروی بخاطر گرفت 
ن   مشغول تروروحشت،ویرانگری وغارت وتحمیل مهاجرت هاشدند.بادری    غ ودردکه بعدهااز همت 

ن شیوه استفاده صورت گرفت .  با عت  ن  بنیادگراهای اسالىم درجنگ بالکان نث 
ن ارتجاع سیاه مذهتر یا مجاهدین بنیادگرا را که درسا یالیست ها بعدها همت  لهای بعد به سازمان امثر

ی بشمار رفته  اسم دادند،دشمنان درجه یک حقوق بشر »القاعده«ویا »طالبان وداعش «و....تغث 
ن  یعت« میدانند،درخصومت آشکارا علیه قوانت  منجمداسالىم «و»رسر ساتث 

ٔ
وبنابرآنکه خودرا معتقد به» د

اردارند.بخصوص دردشمتن مدنن که بنابرمقتضیات عرصواعالمیه جهانن حقوق بشر تدوین یافته، قر 
آشکاراباحقوق وآزادی های شهروندان وآزادی وبرابری زنان اند.این بربرهای اسالىم درحالیکه اعتقاد به 
 دردادگاه هاندارند،به شکل محاکم صحرانى ونهایت 

پروسه های تحقیق،تعقیب عدىل ومحاکمه قانونن
درمالی عام ،سنگسارزنان ،تطبیق جزای وحشیانه عمل نموده ، معتقد به قطع دست ،شالق زدن زنان  

ن عدالت به حساب نىم آید،    عملکردهای جنانى نه تنها که تامت 
ن اعدام  درمحرصن عامه و...استند. چنت 

ی محسوب میشوند.   بلکه ارتکاب خشن ترین جنایات ضدبشر
ن  جاست   بنیادگراهای اسالىم قرآن ،حدیث ومذهب را اساس ومعیارهمه عملکردهایشان دانسته وازهمت 

ن مینماید ، مردودىم   ی حمایت وتضمت  که تمام نورم ها وموازین پذیرفته شده مدنن را که حقوق بشر
 شمارند. 

ی خطربس بزرگیست که نمیتوان  امروزبنیادگرانى به حیث دشمن درجه یک انسانیت وتمدن بشر
ی امریکا وصیهونیست  دربرابرآن نر تفاوت ماند.بنیادگرانى ابزاربازی است دراختیاربازیگران بزرگ به رهثر

های ارسائیل که اهداف وبرنامه های غارتگرانه  تمویل کننده گان شانرا بوجه احسن به حیث »مزدوران 
« برآورده میسازند. 

ى
 جنگ

سپتمر،امریکا به بهانه اینکه حادثه تروریست    ۱۱بعد ازسناریوی ازقبل مهندش شده امریکا وارسائیل بنام  
ی بن الدن راه اندازی شده وبن الدن ازحمایت طالبان متذکره توسط سازمان  القاعده به رهثر

یفات شورای امنیت  با سازمان القاعده رابطه دارد ، بدون رعایت تشر ن ن نث  برخورداروهمچنان صدام حست 
 ( به تجاوز و اشغال نظاىم افغانستان وعراق متوصل گردید. ۵۲و ۵۱و مجوز منشور سازمان ملل )مواد 
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امریکا ایتالف جهانن مبارزه علیه تروریزم را باجلب سایردولت هاایجادومجوز شورای بعدهاست که 
امنیت سازمان ملل راگرفته وىل بهرحال این تجاوزات واشغالگری های شانرا، »مبارزه علیه تروریزم« 

« عنوان کردند .   ،»استقراردموکراش «و»حمایت از حقوق بشر
ن و  ک واشنگت  ق میانه بزرگ«وتنظیم »نقشه راه برعالوه بنابراهداف مشث  تل ابیب  تحت عنوان »رسر

ن کشور های ایران،سوریه وعراق وکوریای شماىل  بنام »کشورهای  «به این منظور ومشخص ساخت 
ارت«،تحریکات ومداخالت را ابتدادرسوریه وبعدهم درلیبیا به راه انداختند.این دوکشورکه دارای  محوررسر

)سکوالر(بودند،درنتیجه لشکرکشر ها وبمباردمانهای وحشیانه حکومت های مقتدر وباثبات غث   دیتن
ن حاکمیت ها،ازنظر مادی  ن شان به جان همت 

ازیکطرف وتمویل وتسلیح بنیادگراهای اسالىم وانداخت 
 ومعنوی بخاک یکسان شدند. 

ن اش نا ۱۸امروزکه  ی میشود،نه تنها که این ایتالف جهانن به اهداف دروغت  یل نه سال تمام از آن سثر
ول مبدل شد ه واین همان ایتالف ضد  وی غث  قابل کنث  آمدند،بلکه بنیادگرانى وترویزم به یک نث 
چنان وانمود مینمایندکه جنگ باتروریست ها راه  ی امریکاست که ىط یکسال اخث  تروریست هابه رهثر

 حل نظاىم نداشته ونمیتوان آنهاراازطریق جنگ شکست داد . 
ن دوکتورین ن باب مذاکرات را باتروریست های طالب بازنموده وباامتیاز دادن   برمبنای همت  تازه ، واشنگت 

های یکجانبه موضع وموقعیت این تروریست ها رادرسطح جهانن باالبردند.این مذاکرات که تاکنون به 
یالیست هاچه نر باکانه وسبکشانه باالی این همه خون های  نتایج ملموش نرسیده  ،ىم بینیم که امثر

ده وسیل مهاجرت های ملیونن پاگذاشته وىم خواهند  نر  ی ،ویرانن های گسث   گناهان ،جنایات ضدبشر
« مسلط ساخته  مجددن قبیله گراهای عرص حجر رابررسنوشت مردم ومیهن ما بنام »امارت سیاه طالتر

رزمینه تا با ایجاداداره سیاه پولیس مذهتر »امربه معروف ونیه ازمنکر«، آزادی های نستر موجود د
ند. و....  ن عثمان «مبدل شده است ،زیرسوال بثر اهن خونت   زنان ورسانه هاراکه به »پث 

امریکانى ها که ظاهرن بنام »صلح«،درنر اهداف ومنافع غارتگرانه منطقوی خوداستند،حاصل یک ساله 
ن بامخلوقات طالتر شان همانما رهانى صد  ها تن از تالش های آقای خلیلزاد نماینده باصالحیت واشنگت 

 ودرآخرین مورد  رهانى سه تن از رسان ارشد این  شبکه 
ن تروریست های محکوم به مجازات های سنگت 

«بوده است وبس.   تروریست  وازجمله» انس حقانن
یالیست ها حتا درداخل کشورهای خود وحضورمردم شان مذهب راابزارتحقق سیاست های   امثر

اک در مراسم  تجاوزکارانه شان قرارمیدهند،چناچه جورج ب وش قبل از تجاوزواشغال نظاىم عراق ىط اشث 
مذهتر به کلیسا رفته ودرجمع عبادت کننده های مسیخ گفت»حمله به عراق شاید یک امرخداوندی 
ن به بهانه مبازه علیه تروریزم قانونن را نافذ  باشد که به عهده ماگذاشته شده است«. برعالوه واشنگت 

«گذاشت که براساس آن کلیه حقوق وآزادی های شهروندان ساخته وعنوان  آنرا»قانون  ست  وطنثر
امریکا مندرج درقانون اساش آنکشوررازیر سوال برده و مراجع امنیت  صالحیت یافتند تامکاتبات 
عام وتفتیش منازل  ومراصالت ،شنودمکالمات تلفونن ایمل ها ،حساب های بانگ ،،تالشر بدنن درمحرصن

ول وحتا کنجکاوی عنوان کت اب های راکتاب های راکه شهروندان امریکانى موردمطالعه قرارمیدهند، کنث 
ی به حساب ىم آید.   وتفتیش نمایند که همه ی موارد متذکره نقض ضی    ح حقوق بشر

ن درحالیکه نه تنهابه میثاق  ی، واشنگت  ن  ۲۰۰۲به تداوم نقض حقوق بشر مبتن برتشکیل محکمه بت 
اگانه نپیوست ،بلکه تهدیدی بوده است دربرابر محکمه متذکره .طوریکه الملىل جنانى برای هرمنازعه جد 

 منسوب به نظامیان امریکانى 
ى

در سال جاری وقت  دادستان های مربوط بخاطر بررش جنایات جنگ
درافغانستان جهت بررش اتهامات طالب ویزابه امریکا شدند،برعالوه ایکه ویزه برایشان داده نشد بلکه 

ن  واقع شدند. باتهدیدواشنگت  ن   نث 
دراین میان سازمان ملل که بعیصن هانگاه امید به آن بسته اند، ازیک طرف  فاقد قدرت اجرانى بوده  
وازجانتر یک ارگان ناتوان ،مریض ودارای مشکل ساختاری ودرنهایت ابزاربازی قدراتهای بزرگ وبخصوص 
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اعالمیه جهانن حقوق  امریکانى هاست ،طوریکه ازعهده حمایت وتنفیذ منشور سازمان ملل،
،کنوانسیونها ،میثاقها وفیصله نامه ها وقطعه نامه های متعددومختلف آن سازمان درزمینه های  بشر

ی و....برآمده نمیتواند.   چون جنگ وصلح ورعایت موازین حقوق بشر
 وزورگونى های قدرتهای بزرگ 

یالست  ،تلفات بادری    غ ودرد که بنابرعوامل راه اندازی جتگهای امثر جهانن
«به حاشیه رانده شده وحتا  ده ناشر ازآن، مسایل مربوط به» حقوق بشر انسانن وخسارات ماىل گسث 

 درسطح شعار باق  مانده است . 
آنچه وضع راناهنجارترساخته وبه یک تراژیدی بزرگ مبدل نموده ،رشد وتوسعه بنیادگرانى اسالىم 
وفعالیت های مسلحانه وتروریست  آنهاست، بخصوص تشکیل محاکم صحرانى وتطبیق جزاهای  

ی!؟  زنان به حیث نیمه ی ازپیکرجامعه بشر ی علیه قشر انسانن وتحمیل خشونت های ضدبشر  غث 
ی همانا موضوع مهاجرت ها ودرخواست حق  یک مساله نه ایت بااهمیت به ارتباط ارزشهای حقوق بشر

 میباشد . 
ى

 انسانها به کشور های دادن حق پناهندگ
ى

 پناهندگ
 انسانها رابه کشورهای پناه دهنده به رسمیت 

ى
اعالمیه جهتن حقوق بشر حق درخواست پناهندگ
 به درخواست های شان مورد شناخته وکشور های متخلف قوانیتن رادرزمینه پنا

ى
ه جویان ورسیدگ

 تطبیق قرارمیدهند. 
 واشغال کشور همانا نر  

یالست  طوریکه قبل براین اشاره گردیدیگ ازپیآمدهای جنگ های تجاوزکارانه امثر
ن شهروندان واهاىل ملىك به حساب آمده که درنوع خودفاجعه های انسانن نامیده شده  خانمان ساخت 

ن آن جنای ن الملىل موردمحاکمه ومجازات ومرتکبت   درمحکمه جنانى بت 
 اند که بایست 

ى
تکاران جنگ

ند.   قراربگث 
بحران پناه جویان یگ از پروبلم های حادو جدی جهان کنونن راتشکیل میدهد که شوربختانه تاکنون راه 

یالست  که باویرانن خانه وکاشان ن حل انسانن برای خود نیافته است. کشور های متجاوز امثر ه وافروخت 
 مهاجرت های اجباری ونر جا شده گان داخىل راتشکیل 

ن آتش جهنم درزیر پای اهالل ملىك ،عوامل همت 
انه موانع روزافزونن بخاطر پذیرش سیل پناه جویان بوجود  ن ومقررات سختگث  میدهند ،باوضع قوانت 

دن شان به دست قا  وسثر
حم  آورده وپناه جویان دراتکاه با راه های غث  قانونن چاق چیان پول دوست وبث 

شاهد غرق شدن قایق های قابل توجیه   های بیشماری گردیده چنانچه درسالهای اخث 
متحمل قربانن

در دریاها بوده ایم که هزاران پناه جوی نر گناه ونر نواشامل زنان وکودکان طعمه ماهیان دریا شده اند .  
ن فاجعه انسانن رامیتوان شنیع ترین نقض حقوق ب ی نام گذاری نمود .واما وقت  واکنش رسد چنت  شر

مسوالنه  کشورهای متمدن پناه دهنده بررش مینمایم توگونى که انسانیت مرده است .   وغث 
انسانن کشور های پناه دهنده ،این پناه جویان درکمپ  انه وبرخوردغث  ن سختگث  ازجانتر به اثرانفاذ قوانت 

 ماه ها وح
ى

تا سالها بدون ویزه اقامت ،،موادغذانى وبیمه های بهداشت  های دارای حداقل امکانات زندگ
س نبودن نبود وکالی حقوق  وسایر   شان به رسبرده که درنهایت بنابردر دسث 

ى
منتظر رسنوشت پناهندگ

یت شان رد واداربه عودت به وطن ویران وخطرناک شان شده   اکثر
ى

امکانات ،درخواست های پناهندگ
 اند . 

لل که ارگانهای عریض وطویىل همراه باهزینه وامکانان  وسیىع دراختیار دارد،باتاسف دراین میان سازمان م
 ومسول ایفانماید،ازجمله عوامل نر کفایت  

نتوانسته است سهم الزم رابه حیث یک ارگان جهانن
 وفسادمستوىل درآن است که مانع مساعدتهای الزم برای پناهده ها وحمایت حقوق  از آنهامیشود. 

اسفناک تراینکه دولت های اروپانى وامریکانى ازمعضل پناه جویان به حیث ابزاردرجهت تحقق ازهمه 
سواستفاده مینمایند.چنانچه کشور ترکیه دروجودآقای اردوغان  ن سیاست های ومنافع شان نث 

ی به ارتباط پناه جویان مقیم درآنکشور تهدید کرده ویا ریس جم هور بارهاکشورهای اروپانى رابرای باج گث 
ی میان  ۱۱۰۰ترامپ کشورهای امریکای جنونر وبخصوص مکسیکو رابا اخذ هزینه دیوار  کیلومث 

 دوکشور تهدیدنموده است . 
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 نوشته از ع. بصث  دهزاد 

 
 

 ) قتل اهی سیاسی( بدون رپوهس عدلی و قضائی
 

منافع و در طول تاری    خ موجودیت دولت ها و بروز جنگ ها بر مبنای تفوق و ترصف، حفظ و توسعه 
ن  ن و چه خارج از رسحدات، قتل های سیاش بدون یحاکمیت، چه در داخل یک رسزمت  ا دولت معت 

د اهداف بوده است. به مفهو م دیگر اهداف  وع پیشثر پروسه های عدىل و قضانى یگ از وسائل نا مشر
وع در داخل و یا خارج رسحدات یک کشور دارای حاکمیت مىل، آنچه در   وع با وسایل نا مشر نا مشر

وع بودن  در منشور ملل مت  کهتناقض ضی    ح   حد تعریف گردیده است. عىل الرغم غث  مجاز بودن و نامشر
ن الملىل، هنوز هم قتل های سیاش توسط تعداد از دولت ها با روپوش   این عمل جرىم در سطح مىل و بت 
"منافع خاص و امنیت مىل" باالی افراد تطبیق میگردد و بصورت مخفن انسان ها در لیست های سیاه 

 و بصورت مخفن و با وسائل مختلف حذف فزیگ )قتل( میگردند. قرار داده میشوند 
 

ه این مقاله هم بررش نشر یک برنامه جالب تلویزیونن در کانال اول " نیدرلند   ن  13" هالند بتاری    خ    1انگث 
وری  میباشد. این برنامه توسط دو ژورنالست مشهور هالند " پاو و ویتمن*" شبانه ساعت  2013فثر

سد  11  . http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1325934. به نشر مث 
اف گستاخانه خودش، چهره اش به  در این برنامه شخیص با اسم " ابراهیم. الف** " که با یک اعث 
دالیل امنیت  در این برنامه تغیث  داده شده است، پرده از یک سلسله واقعیت ها بر میدارد که خودش و 

وهای مخفن   استخبارات وزارت دفاع هالند در یک تسلسل از قتل های مخفن و بدون به دستور نث 
تن افغان در داخل افغانستان نقش داشته است. وی عىل الرغم مساعدت و  12پروسه عدىل و قضانی 

زمینه سازی قتل ها، در انتقال مخفن سالح هم دست داشته است. وی اکنون تقاضای پاداش چند 
 وزارت دفاع هالند به وعده اش وفا نکرده است. میلیون اویرونی دارد که 

 
اف میکند که در سال  به افغانستان رفت و تحت نام  2005ابراهیم الف. در این برنامه تلویزیونن اعث 

تجارت مواد سوخت روابط یا ارتباطات »نت ورک« خود را سازمان دهد. وی در این مدت روابط خاص 
و های ویژه قوتهای نظاىم هالند در افغانستان داشته در برابر خدمات اش بع  وی انحصار را با نث 

ً
دا
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تطبیق یک تعداد از پروژه های توسعه وی ساختمانن را که به کمک های اقتصادی )توسعه و انکشاف( 
حکومت هالند وعده داده میشود، مطرح میکند چنانکه برایش وعده هم داده میشود تا پروژه های مورد 

ن طالبان ایجاد نظرش از همان وجه تمویل گردد. او در اول یک سلسله مناسبات را با حل قه های معت 
 تروریست های القاعده توانسته است ابراهیم مالقات 

ً
ن روابط با طالبان و احتماال مینماید. با ایجاد چنت 

ای حکومت شاىه هالند در   های خاص حلقات طالبان را با کارمندان )دیپلوماتها( در مقر سفارت کثر
قات ها را سازماندىه و به انجام رساند وىل بار کابل مساعد سازد. وی پنج مرتبه موفق میشود تا مال

ششم مالقات تنظیم شده توسط وی در آخرین لحظات توسط سفارت هالند فسخ میگردد. این فرد  
د و برایش وعده داده میشود تا در   مورد توجه استخبارات هالند هم قرار میگث 

ً
اف نمود که بعدا اعث 

ل  مقابل همکاری از کمک های صد میلیون ایر  ن ونی هالند انحصار و مسئولیت پروژه احداث ده هزار مثن
کت ساختمانن را اساس میگذارد تا اهداف سه جانبه اش را بدست  د. وی در این مرحله رسر را بدست گث 
اف میکند که معلومات هانى را در مورد افراد   اعث 

ً
آورد. ابراهیم .الف در بخش از صحبت هایش واضحا

وی ویژه ارا  در لست سیاه مقامات هالند قرار داشتند. وی توانسته است مخالف به نث 
ٌ
ئه میکرد که قبال

اف وی، از  به هدایت این مقامات در تبادله سالح غث  قانونن )قاچاق( هم نقش را داشته باشد. به اعث 
و های ویژه هالند بدون کدام پروسه   12لیست سیاه متذکره به تعداد   نفر در داخل افغانستان توسط نث 

 بدون آگاىه قبىل حکومت افغانستان حذف فزیگ گردیده اند. او اضافه میکند 
ً
عدىل و قضانی و احتماال

" نمیداند که این کشته شده گان همه طالبان بوده اند و یا افراد دیگر ". وی تنها کلمه تروریست را بکار 
نفر در اختیار نث  های ویژه  12 برده است وىل وانمود مینماید که معلومات های اوىل را قبل از قتل این

ن برداشته شده   از بت 
ً
 از قتل آنان دو باره گذارش هم داده است که افراد مورد نظر واقعا

ً
گذاشته و بعدا

اند و دیگر زنده نیستند. این فرد که در مقابل کار اش پرداخت پنج میلیون اویرو را تقاضا داشته است 
 به گفته خودش در هالند در نر  اکنون به پرداخت یک و نیم میلیون هم

ً
راىصن گردیده است. وی فعال

د.   رسنوشت  بش میثر
 

 توسط نماینده حزب سوسیالیست در  12موضوع قتل 
ً
نفر افغان بدون پروسه عدىل و قضانی فعال

پارلمان هالند )آقای هری وان بومل ***( مورد بررش و تحقیق است که تا کدام رسحد قتل های سیاش 
ن مىل هالند   بدون یک ن الملىل، حقوق بشر و قوانت   از دیدگاه کنوانسیون های بت 

پروسه عدىل و قضانی
 مجاز است. 

 
 اکنون مرتبط با این قضیه حایز جر و بحث های حقوق  سواالت زیر میتواند بروز و قابل طرح گردند. 

 
 این قضیه را به بررش گرفته است آیا عکس العمل و  1

ً
برخورد حکومت و پارلمان و . پارلمان هالند فعال

امون این قضیه چگونه خواهد   پث 
نهاد های رسىم افغانستان و نهاد های غث  دولت  مانند نهاد های مدنن

 بود؟
 
و های  2 ن الملىل بخصوص توسط نث  ن بت   از لحاظ قوانت 

. قتل های سیاش بدون پروسه عدىل و قضانی

ن صلح،  آنر ملل متحد و تحت نام تامت 
امنیت و دموکراش و حقوق بشر به اهداف صلح  که تحت چث 

 به افغانستان فرستاده شده اند، چگونه میتواند ارزیانر گردد و جو اعتماد د و همکاری را از شک و 
ن آمث 

 تردید ها سبک تر ساخت؟
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د اهداف سیاش 3 نظاىم بر بنیاد منافع کشور های بیگانه در داخل رسحدات و ساحه تحت  -. پیشثر
وعیت دولت افغانستان مرتبط با  حاکمیت م ىل یک دولت میتواند مجاز باشد؟ و موضوع مشر

د؟ ن اهداف میتواند مورد سوال قرار گث   مشخصات یک دولت مسقل در قبال چنت 
 
. و بالخره افراد مانند ابراهیم .الف به مانند قواندانان طالبان که در گذشته خود را مهم تلف  نموده و  4

و های فقط زمینه مصئونیت  خود را در قاچاق سالح و مواد مخدر و بدست آوردن پول در وجود نث 
ن مجاز حقوق  " صادق  ن " اعمال غث  خارجر و طالبان مساعد میسازند، میتوانند به هر یگ از طرفت 
و های آمریکا و انگلستان با تعدادی از قوماندانان طالبان که در   باشند؟ نمونه های آن روابط قبىل نث 

  مهم بودند و با اخذ مقادیر زیاد پول دوباره نا پدید شدند، میباشد. اصل غث  
 

و های »خاص« نظاىم و یا دستگاه های  در صده گذشته و تا امروز صد ها و هزاران فرد توسط نث 
ن افراد بنا بر تطبیق  ن برداشت   بصورت مرموز به قتل رسیده اند. قتل های مرموز عبارت از از بت 

استخباران 
، ویروس های غث  قابل عالج ویا با وسایل اتشر و جارحه و در محالت غث  قابل پیشبیتن )خارج زهریات

ن سالهای دهه  ن الملىل )****( بت  سند، میباشد. نظر به آمار سازمان عفو بت  ساحه جنگ( که به قتل مث 
ن   90اىل دهه    60  تحت تعریف چندین میلیون انسان در کشور های مختلف آسیا، آفریقا و آمریکای التت 

 به قتل رسانیده شده اند. البته 
ً
قتل های سیاش و قتل های بدون پروسه عدىل و قضانی نا پدید و بعدا

ین قتل های   ن الملىل در این مورد وضاحت نداده است و یا انکار نموده است که بیشث  سازمان عفو بت 
ن در برابر استعمار   سیاش در کشور های عمىل گردیده است که در ملت های آسیا، افریقا  و آمریکای التت 

ن سالهای  وع مینمودند تا کشور های شان از قید اسارت آزاد گردند. بطور مثال بت  -1965مبارزه مشر
یا و به همکاری دولت وقت استعماری  500000بیش از  1966 ن انسان توسط عمال سهارتو در اندونث 

ن سالهای  نفر به قتل رسیده  500000تا  100000از 1978-1972هالند به قتل رسیدند، در اوگندا بت 
ن  نفر کشته  120000تا  1995-1991اند. در یوگوسالویای سابق تحت حمایت کاله آنر های غرنر بت 

ن ترتیب قتل های دها هزار نفر در افغانستان بدون پروسه های عدىل و قضانی به قتل  شدند و به همت 
 رسیده اند. 

خفن بنا بر دالیل سیاش تعریفن را بدست دهیم، قتل های سیاش عبارت اگر ما بتوانیم برای قتل های م
از حذف فزیگ افراد است که توسط کارمندان اجرا میگردد که به هدایت، پالن، موافقت و تائید یک 
 شخصیت های سیاش اپوزسیون و یا سازماندهنده گان تظاهرات و 

ً
دولت طرح و تطبیق میگردد. بعضا

ان اقلیت  های مىل و مذهتر اختطاف میگردند، در زندانهای مخفن نگهداری میگردند، مورد  یا رهثر
ی در مخفیگاه ها جان میدهند. همان طوریکه هدف از   جثر

ى
ند و یا به گرسنگ شکنجه جسىم قرار میگث 

قتل های سیاش ایجاد خوف و ترس بخاطر رسزنش و شکستاندن مقاومت میباشد، در بعض حاالت 
ن تشنجات و شورش های خطرناک  به هدف تحریکات  مردمان بخاطر ایجاد ناراىم ها و دوامدار ساخت 

 
ً
د تا احساسات خشن یک گروپ در برابر گروپ دیگر بر انگیخته گردد و وسیلتا اجتماىع صورت میگث 
وع به اهداف خود نائل گردد و قدىم بر ادامه  عوامل قتل های سیاش بصورت غث  مجاز و نا مشر

ن دلیل است که کشور های عقب مانده و کشور های که   سیاست های عقب پرده خود بردارد. به همت 
ین قربانن را هم در قتل های سیاش  با ترکیب های نا متجانس اجتماىع، مىل و مذهتر قرار دارند، بیشث 
 و مذهتر و یا مىل و زبا

نن شخصیت ها متقبل میگردند و هم قربانن ادامه ناراىم ها و جنگ های فرقه نی
است که با تحریک و  1995میگردند. یگ از مثال های زنده قتل های سیاش در کشور رواندا در سال 

انسان   500000قتل انسانها، دو قبله " هوتو" و " توتش" بجان هم افتادند در حالیکه از خون بیش از  
غ های گردن بری"قرار در این کشور بازار های الماس در بلجیم در روفق دلخواه تجاران الماس و " تی

 گرفتند. 
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فیلم مسند را به نمایش گذاشته بود   1997) تذکر نویسند: یگ از کانال های تلویزونن بلجیم در سالهای  

که یک رادیوی محىل بلجیىم در رواندا مردم یک قبیله را بر ضد دیگر تحریک به جنگ و محو فزیگ 
ن حال یک طیاره ترانسپورن  ال ن که به کرایه گرفته شده بود در کارتن   76-مینمود. در عت  کشور اوکرائت 

های تحت نام مواد غذانی برای اطفال، تیغ های ) تلوار تیپ آفریقانی که در اکثر جنگ های وحشتناک 
" به  از آن استفاده میشود( را انتقال میداد که در خارج کشور ساخته شده بودند و برای " گردن زنن

 هدیه داده شده بودند(
م است در این مقاله بر دو اصل و مساله متمرکز گردید: یگ تمرکز مساله باالی موضوع قتل های  الز 

ن   سیاش بحیث یک عمل غث  مجوز و در تناقض با اصول حقوق بخصوص حقوق و پرنسیپ های بت 
ی و باالخره اساسات پذیرفته شده در اسناد و پوتوکول های ملل متحد. دوم تمرکز  الملىل، حقوق بشر
ین نقش را در قتل های  وعیت و دموکراش هنوز بیشث  بر دالیل این که چرا کشور های مدرن و حاىم مشر

 سیاش مخفن و بدون پروسه عدىل و قضانی دارند. 
پس در اینجا روی این مساله هم باید تامىل نمود که در روند های دموکراش مدرن در جوامع مدنن 

ن الملىل   میتواند موضوع منع قتل های سیاش و  بدون پروسه عدىل و قضانی در چوکات پروتوکول های بت 
 تنظیم و کشور های مدرن پیشگام حل پروتوکوىل این قضیه گردند. 

از جهت حقوق  مساله هر گونه قتل و حذف فزیگ بدون کدام پروسه عدىل و قضانی و آنهم با مقاصد  
وعیت ندارد. م ساله حاکمیت قانون و پروسه های عادالنه غث  مجاز و پشت پرده هیچ گونه توجیه ومشر

وعیت یک سیستم سیاش، اخصا یک دولت را بیان  وعیت و یا عدم مشر عدىل و قضانی خود بیان مشر
ن  مینماید. زیرا مفهوم و پدیده دولت بیان موجودیت حاکمیت )مىل( بر قلمرو در داخل رسحدات، تامت 

تم کارای حقوق  و حفظ منافع اش در روابط  و عرضه مصئونیت حقوق  اتباع در موجودیت یک سیس
وعیت در روابط و منافع متقابل میباشد. البته این  ن الملىل بر بنیاد تساوی حقوق دولتها و اصل مشر بت 
ام جامعه  مشخصات با سائر مشخصات بیان یک دولت است که با تماىم خصوصیات آن مورد احث 

ن الملىل باید باشد. نقض و عدم رعایت نورم  ن الملىل در ارتباط مشخصات دولت و انجام بت  های بت 
ن و حاکمیت مىل دولت دیگر خود برخورد گستاخانه و تمسخر به   ی در داخل رسزمت  جرایم ضد بشر
حاکمیت ملتها است. پس تطبیق قتل های سیاش به هر هدقن که رو پوشر گردند عمل جرىم، غث   

ن الملىل است. هر   ن بت  وع و خارج پروتوکول قانونن و متناقض با قوانت  دولت مجری این گونه اعمال نا مشر
ن پاسخگو باشند. گرچه سازمان  ن الملىل نث  ن الملىل خود مسئول اند و باید در برابر جوامعه بت  های بت 
ن الملىل در برابر قتل های سیاش عکس العمل های را نشان داده و یا سازمان حقوق بشر ملل  عفو بت 

 راپور تهیه متحد هیات های را به منا
ً
طق که این جرائم تطبیق گردیده است، گسیل داشته است تا ضفا

کنند. گر چه در مواردی هم روی استقالل عمل و غث  جانداری هیات های گسیل شده هم شک و تردید  
ین دول بخصوص دول مدرن غرب و یا ارسائیل در انجام این جرائم مسئول  ها وجود داشته است، کمث 

هیچ گونه تعزیرات و مجازات در برابر آنان ها قرار داده نشده است. با جنایات بیشمار دانسته شده و 
ی نابود  دوره تاریگ استعمار که میلیون ها انسان این کشور ها با شدید ترین اشکال جنایات ضد بشر

ان نکرده و از اعمال استعمار خشن شان از جو  امع  شده اند، دول استعماری هنوز جنایات شان را جثر
ر هیچگاىه عذرخواىه نکرده اند.   مترصن

 
ی این است که دول غرنر در بررش ارتکاب  مشکل دیگر در بررش عادالنه این جرائم ضد حقوق بشر
ی های خود، خود دچار    تفاوت استثناًء را ىم بینند و در نتیجه گث 

جرم قتل بدون پروسه عدىل و قضانی
ن الملىل میگردند که این بذات اشتباه و نقض تطبیق یکسان و غث  جانبدار  ن بت  انه پروتوکول ها و قوانت 

خود یک جرم است و دوم اینکه کشور های مدىع قانون و قانونیت و مدعیان حقوق بشر خود عامل  
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ی میشوند. پس این سوال موجه خواهد بود که تا کدام اندازه میتوان به ادعای تطبیق  جرائم ضد بشر
ن الملىل توسط آنان اعتماد نمود، شک یکسان و بدون استثنای حقوق ب ن بت  شر و رعایت حقوق و قوانت 

 و گمان را رفع نمود. 
ی از موضوع نشان دهنده این است که در طول تاری    خ صده گذشته و سال های  جمعبندی و نتیجه گث 
ی   اخث  قتل های سیاش به تائید و اجازه حکومات و تطبیق آن توسط نث  های خاص و یا تحت رهثر

وع و در تناقض با پرنیسیپ های حقوق بشر و دست گاه های استخباران  میتواند تحت هر عنوان نا مشر
د اهداف مرموز و غث  روشن  ند. پیشثر ن الملىل قرار گث  ، کنوانسیون های و پورتوکول های بت  ن سایر قوانت 

د، میتواند نه و آنهم خارج از آگاىه مقامات دولت  که این اعمال در کشور تحت حاکمیت اش قرار م یگث 
 تنها نقض حاکمیت مىل باشد بلکه اهانت واضح به هویت مىل و افتخارات یک کشور باشد. 

ال در بسیاری وقایع مشابه در کشور های که با آن ها در تفاوت منافع قرار دارند،  دول دموکراش لیثر
وم نموده اند و حت   قتل های سیاش و قتل های بدون پروسه عدىل و قضانی توسط دولت ها را محک

ن مىل در   ایط قوانت  ن الملىل کشانیده اند و یا افراد را تحت رسر ن جرم در دادگاه عدالت بت  افراد را به همت 
کشور خود مجازات نموده اند، وىل چگونه میتوانند این اعمال جرىم را که خود محکوم مینمایند و یا 

ئه کنند و حت  افراد مضنون به ارتکاب جرم را به مجازات میکشا نند، خود انجام دهند و خود را هم تثر
چه جوانر را بر پرسش های فوق خواهند داشت. ما مثال های محکومیت های کشور های غرنر مبتن 
، سیاش و بدون پروسه عدىل و قضانی را در افغانستان، عراق، سوریه کنونن و تعداد  بر قتل های مخفن

ن داش ته ایم وىل زور گونی و پررونی دول قدرتمند نه تنها در سازمان کشور های آفریقا و آمریکای التت 
ن الملىل هاگ و همچنام  ، محکمه بت  ن الملىل از جمله ارگان های ملل متحد مانند حقوق بشر های بت 
ن الملىل، آنها را مصئون از هرگونه اقامه دعوا، جوابدىه و  ن الملل و سازمان عدالت بت  سازمان عفو بت 

ن الم  لىل نگه داشته است. تعزیرات بت 
، عدىل و قضانی عادالنه مساله اصىل در برخورد با ارتکاب عمل غث  مجاز است  برای یک بررش حقوق 
د. ممکن در قتل های سیاش افراد مورد حذف فزیگ  نه اینکه چه شخیص مورد حذف فزیگ قرار میگث 

ام در یک مجتمع کوچک و   ند که موثر و صاحب نفوذ و احث  یا بزرگ باشند که میتوانند در روند قرار گث 
های صلح و ایجاد توافقات محىل موثریت بیشث  را داشته باشند و یا ممکن افراد تروریست و خطر نایک 
باشند و یا هم ممکن شخصیت های برزگ سیاش باشند که حذف فزیگ آنان نا آراىم ها و عدم ثبات 

د وىل مطرح ما اصل برخور عدالتمندانه حقوق  و قضانی را تشدید نماید، بحرانات عمیق را به وجود آور 
ایط پیچیده و جهان زور گونی کنونن باید حیثیت کنوانسیونن و یا پروتوکوىل را کسب   است که در رسر

د.   ملل متحد قرار گث 
ً
ن الملىل عمدتا  نماید و تحت بررش نهاد های بت 

 
ن  -برخورد حقوق   ن بت  ی و بر بنیاد قوانت  الملىل در ارتکاب جرم و شیوه مجازات هیچ گاىه استثنا را بشر
 مجاز نمیداند. 

 
نفر به مانند پارلمان  12نویسنده یک برریس و تحقیق مشابه وسیع پارلمانی مرتبط بر قضیه قتل 

هالند را در افغانستان و سایر مراجع زی ربط افغانی مانند وازت خارجه افغانستان، امنیت میل و نهاد 
ی به موقع و حایز اهمیت میداند. های مد   را نبر
 نی
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م پا  ونڅمحث 

 

 حقوق بشر ، موارد تخلفاتی اعالمیه جهان 
 و ابزاتب آن رد قانون ااسسی كشور 

 
ي از همچو جنگهاي تباه كن و  ى از آن و بخاطر جلوگث 

ى و مصايب ناشر
همزمان با ختم جنگ دوم جهانن

 الملىلى موظف  ۱۹۴۵خانمانسوز نخست سازمان ملل متحد در سال ) 
ن ( ايجاد گرديد واين سازمان بت 

ا آغ ى كار خويشر
ى ، فطري و يا طبيىعى انسان ، روي اصول و موازيتن

 از نمايد . شد تا در مورد حقوق ذان 
ى ناپذير در زمينه تالش ورزيدند تا  

ى
حقوقدانان مجرب تحت نظرخانم روزولت ، پيوسته و بطور خستگ

در مورد اعالميه حقوق بشر كه جهان شمول باشد کار روی اصول و موازین حقوق  را آغاز ، و در نتیجه 
ى    ١٩٤٨زحمات آنها باالخره بتاري    خ ده دسمثر سال  

تکمیل و مورد تايد و تصويب اعالميه جهانن حقوق بشر
 اعضاي سازمان ملل متحد قرار گرفت . 

 
ى همه بشر ميباشد بعدآ با 

اين اعالميه كه داراي شى ماده اصوىل و زرین در مورد حقوق طبيىعى و ذان 
 الملىلى بيشث  مورد تاكيد قرار گرفت که تعدادی از اعضاي 

ن تصويب كنوانسيونهاي و پروتوكول هاي بت 
 ن ملل متحد به آنها پيوستند . سازما

 
امون این اعالمیه  ى نميتوان بحث مفصل و همه جانبه پث 

ى
ى ، سياشى و فرهنگ

ى ، تاريخن
دراينجا از ديد فلسفن

نمود زيرا ايجاب تفصيل بيشث  را مينمايد كه از حوصله اي اين ياداشت بدور ميباشد . اما بخاطر درک 
حق ، حق مطالبه ، حق آزادی ، حق امتیاز ، حق قدرت و  بهث  حقوق بطور موجزدر رابطه به مفهوم

 حق مصونیت یاد آور میشویم . 
ى و مفهوم حق بشر اندگ 

قبل از آنكه در رابطه به حقوق بشر تبرصه نمايم ايجاب مينمايد تا در مورد معتن
 بدانيم : 

ى ميگويم شخیصى نسبت چ
ي حق دارد ،  هوفیلد  یگ از دانشمندان علم حقوق معتقد است كه : وقت  ن  ث 

 چهار حالت را بايد در زمینه مدنظر گرفت :  
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ی را به نفع او اجرا كند .مثال حق مطالبه . ١ ن ى كه شخص ديگری وظيفه دارد كه چث 

 : بدين معتن
 : حق اختيار و آزادي  كه برمبناي آن شخص حق انجام كار يا ترك آنرا دارد . ٢
ى ٣

ى خود ، يعتن
شخص ميتواند در مال خود ترصف داشته و یا حق : قدرت بر تغث  موقعيت حقوق 
 وصيت طبق خواست خودرا دارد . 

ي دارد و ديگران نميتوانند در مورد تصميم  ٤ ن ى ميباشد كه شخص نسبت به چث 
ى مصونيت 

: حق به معتن

ن انجام ميدهد ، مداخله كند .........   و كاري كه فرد در باب آن چث 
 

ى داللت ميكند و در چهار قلمرو به عبارت ديگر مطابق اين تحليل اصطال 
ح حقوق بر چهار اصل حقوق 

ى بكار برده ميشود ، مطالبه ، آزادي ، قدرت ) اختيار( و مصونيت . از توضیح بیشث  این 
مختلف حقوق 

 اصول ضفنظر مینمایم تا از بحث اصىل بدور نمانیم . 
نشر گرديد كه اين اعالميه  ١٧٧٦طوريكه ميدانيم اعالميه استقالل اياالت متحده امريكا در سال 

ى از  
استقالل مهاجر نشينان انگليشى آمريكاي شماىلى دركنگره نمايندگان مهاجر نشينان است كه جزنی

فت ، ناگفته نماند كه اعالميه توسط توماس جفرسون تهيه شده كه داراي  قلمرو انگلستان بشمار مث 
ى خود ميباشد و بر مبناي آن همه انسانها برا

بر خلق ىمى شوند و داراي حقوق غث  قابل سلب ارزش حقوق 
 هستند . از جمله حق حيات ، حق آزادي ، حق شاد بودن و شادي كردن . 

يت اعالميه مهم ديگري كه بنام اعالميه انقالب كبث  فرانسه ياد ميشود به نشر رسيده كه  در تاري    خ بشر
ى خيىلى درخور توجه و با محتوا ميباشد . 

 از ديد حقوق 
يت در جريان انقالب فرانسه در سندي تحت عنوان اعالميه اصطالح ح ن بار در تاري    خ بشر قوق بشر اولت 

 حقوق بشر و شهروندي عنوان شد . 
به عنوان  ١٧٩٣به تصويب مجلس مىلى فرانسه رسد ودر سال  ١٧٨٩اگوست  ٢٦اين سند بتاري    خ 

ى بر عالوه فرانسه ديباچه قانون اساشى فرانسه پذيرفته شد . قابل تذكر ميدانم كه اين س
ند حقوق 

ى عرص روشنگري هم پنداشته 
الهام بخش كشورهاي زيادي شده كه در حقيقت يك مانيفست حقوق 

 ميشود . 
( بیشث  از اعالمیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه الهام گرفته که ۱۹۴۸اعالمیه جهانن حقوق بشر ) 

دارای اصول و موازیتن اند که بیانگر  اعالمیه مذکوربمثابه یک سند خیىل با اهمیت و معتثر حقوق  
یت جهانن بوده كه بطور خالصه بخشر از آنها را میتوان در ذیل يادآور شد :   خواست بشر

 
 برابر دارند. 

ر
 - تمایم انسان ها از بدو تولد آزادند و حقوق

 با آزادی و امنیت را دارند  .
ی

 - تمایم انسان ها حق زندیک
 - برده داری ممنوع است .

 - هیچ کس نباید شکنجه شود .
 - قانون از همه ی انسان ها یکسان حمایت یم کند  .

 - بازداشت نامنصفانه و نر دلیل ممنوع است .
 - برخورداری از محاکمه ی علنی حق تمایم انسان هاست .

 - در مورد تمایم انسان ها اصل بر نر گنایه است، مگر آن که خالف آن ثابت شود .
د حوزه ی خصوض دیگران را مورد تعرض قرار دهد هیچ کس حق ندار  .  - 

ی کنند  .  خود را تعییر
ی

 - تمایم انسان ها حق دارند محل زندیک
 به کشوری دیگر از حقوق مسلم انسان هاست .

ی
 - پناهندیک

 - تمایم انسان ها از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردارند  .
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ه ناپذیر استآزادی دین و باورها برای تمایم انسان ها خدش .  - 
 - آزادی بیان و عقاید از حقوق تمایم انسان هاست . 

 - آزادی اجتماعات و تشکل ها از حقوق انسان ها هستند  .
ی جمیع نوع حکومت برخوردار شوند  .  - تمایم انسان ها حق دارند از دموکرایس و تعییر

 - حق امنیت اجتماع از جمله حقوق بشر است .
ی رسپناه و خوراک برخوردارند   تمایم انسان ها از حق . داشیر  - 

 - حق آموزش از جمله حقوق بشر است .
 در جامعه ای آزاد و عادالنه را دارند  .

ی
 - هر انسان حق زندیک

 - انسان ها در برابر یکدیگر مسول اند و باید از حقوق و آزادی یکدیگر دفاع کنند  .
سلب کند هیچ کس حق ندارد این حقوق و آزادی ها را از دیگران  .  – 

 
یت یکتعداد کنوانسیونها و پروتوکولهای  در باال تذکرداده شد مبتن براینکه  : برای تحقق این آرمان بشر

ن به تصویب رسیده که ميتوان از بعیصن آنها در زمینه يادآور شد :  ن الملىل نث   بت 
 

ي و سيایسي مصوب  
 الملیلي حقوق مدنی

ی ین اسناد . این میثاق در  ١٩٦٦دسامبر    ١٦ميثاق بیر زمره مهمبر
ی الملیل در حمایت حقوق بشر و آزادیهای اسایس است که منعکس کننده حقوق معروف به نسل   بیر

 اول بشر است . 
ي مصوب

ی
 الملیلي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنیک

ی  ١٩٦٦دسامبر  ١٦ميثاق بیر
ی ح ی الملیل برای حمایت و پیاده ساخیر قوق بشر داشته  این میثاق جایگاه خاص خودرا در اسناد بیر

 و در زمره منعکس کننده حقوق نسل دوم میباشد . 
. طبق اين اعالميه فيالدلفيا  ١٩٤٨كنوانسيون آزادي اجتماعي و حمايت از حق سازمان دادن سال 

 الملیلي كار  
ی وري است و براي تحقق اين سازمان بیر فت مستمر ضی آزادي بيان و اجتماعات براي پيشر

 يون گرديد . موظف به تصويب اين كنوانس
توصيه در باره رضايت با ازدواج ، حداقل سن براي ازدواج و ثبت ازدواج ها مطابق قطعنامه بيستم  

 مجمع عمویمي سازمان ملل متحد :  ١٩٦٥مورخ نوامبر 
ي حق ازدواج را  

از آنجا كه خانواده ركن اصیلي هر جامعه است ، مردان و زنان بايست در سن قانونی
انواده دهند . يا به عبارت ديگر ازدواج بايد برمبناي رضايت آزادانه و كامل داشته باشند و تشكيل خ

ی با درنظرداشت أصل  ي حقوق بشر صورت گرفته و ثبت گردند .   ١٦طرفیر
 اعالميه جهانی

ي و سيایسي مصوب 
 ١٩٦٦دسامبر  ١٦پروتوكول اختياري مربوط به ميثاق بينالملیلي حقوق مدنی

ی پروتوكول اختياري ميثاق  ي بخاطر الغاي مجازات مرگ . دومیر
 الملیلي حقوق سيایسي و مدنی

ی  بیر
 

ی   . ١٩٦٥دسامبر   ٢١الملیلي رفع هرگونه تبعيض نژادي  كنوانسيون بیر
 

 . ١٩٧٩دسامبر  ١٨كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان . 
 

ي 
حمانه ، غبر انسانی  . ١٩٤٨دسامبر   ١٠كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتها ببر

 الملیلي حمايت از حقوق تمایمي كارگران مهاجر و اعضاي خانواده آنها مصوب 
ی   ١٨كنوانسيون بیر

 . ١٩٩٠دسامبر 
 الملیلي حمايت از تمایمي اشخاص در برابر ناپديد شدن اجباري مصوب 

ی دسامبر   ٢٠كنوانسيون بیر
٢٠٠٦  . 
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ی   ي از كنوانسيون هاي ديگر در مورد وضع پناه دهندگان ، در باره ا و نبر ي ، پيشگبر
ی

لغاي برده یک
ي ومجازات كشتار گرویهي و ده ها 

يت شامل نسل كشر ي و جرايم ضد بشر
ی

جنايات ، جرايم جنیک
ی   الملیلي .  قرارداد ها و پروتوكول هاي بیر

 
ن    يگى از دستآوردهاي خيىلى مهم بشر در عرصه بت 

ى حقوق بشر
طوريكه درباال یادآورشدم اعالميه جهانن

د . بایست  ى ایشان دربر ميگث 
ى

ى وفرهنگ
ن را ضفنظر از تعلقات ملت  الملىلى بوده كه همه انسانهاي روي زمت 

 تذکر داد که : 
ن اساش کش ا تحت  اصول و موازین اعالمیه جهانن حقوق بشر در قوانت  ور ما هم جایگاه خاص خویشر

آزادی ها و مکلفیتهای اتباع داشته و بخصوص در قانون اساش مصوب لوی جرگه  عنوان حقوق ، 
ن در   ۱۳۶۹که بعدآ در سال   ۱۹۶۶ مورد تعدیالت و تکمیالت قرار گرفت به وجه احسن درج شده  ونث 

یباشد در فصل دوم تحت عنوان حقوق  قانون اساش فعىل کشور با وصف آنکه این قانون کانر شده م
 (  انعکاس یافته است .    ۵۹اىل ماده  ۲۲اساش و وجایب اتباع ) ماده 

ن اتب  اع ۲۲بطور مثال طبق ماده   افغانستان ممنوع است .  این قانون ه  ر ن  وع تبع  یض و امتی  از ب  ت 
مساوی ىم باشند. و طبق  ق   انون دارای حق   وق و وجای   باتب اع افغانس تان اع م از زن و م رد در براب   ر 

ك  ه   حق ج ز آزادی دیگ ران و مص الح عام ه : آزادی ح   ق طبیع  ی انس  ان اس  ت. ای  ن ۲۴ضاحت ماده 
. دول   ت مصؤن است    حدودی ندارد . آزادی و كرام     ت انس     ان از تع     رض  توس  ط ق  انون تنظ  یم م  ی گ  ردد،

 كرامت انسان مكلف ىم باشد .    ب   ه احت   رام و حمای   ت آزادی و 
همچنان دراین قانون در رابطه به آزادی بیان و عقیده ، تشکیل خانواده بمثابه رکن اساش جامعه ، منع 
شکنجه و تعذیب ، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ، تاسیس جمعیتها ویا احزاب سیاش برای مقاصد 

ادی و معنوی ، آزادی و محرمیت مراسالت و مخابرات ، مصونیت مسکن ، انتخاب محل زیست و م
، حق تعلیم وتربیه رایگان ، حق کار ، حق  اجازه سفر بخارج از کشور ، حق مالکیت و ترصف در آن

ه حقوق اتباع  ترصی    ح شده است .   تداوی و سایر خدمات صخ رایگان وغث 
لت طبق احکام این قانون مکلف ساخته شده تا بخاطر نظارت بر رعایت حقوق  قابل یادهانن است که دو 

بشر در افغانستان وب  هبود و حمایت از آن ، کمیسون مستقل حقوق بشر راتاسیس نماید و این کمیسون 
ی افراد با مراجع قانونن داخل تماس شده و در دفاع از حقوق   وظیفه دارد تا در موارد نقض حقوق بشر

 (  ۵۸دت نماید . ) مادهآنها مساع
 از آن جهت که انسان است فارغ از رنگ   

ً
 حقوق  میشمارند که هر فرد انسانن ضفا

ً
حقوق بشر را عموما
منشأ اجتماىع، موقعیت اجتماىع و جنسیت دارای آن است. این حقوق از آن جهت   پوست، نژاد، دین،  

ن مىل کشورها و   قوانت 
ن ال که امروزه در اکثر ن بت  ملىل به رسمیت شناخته شده، از نوع حقوق مبتتن قوانت 

ن حال طرفداران حقوق بشر  ی  بر قانون به حساب میآید؛ اما در عت  و نهضتها و جنبشهای حقوق بشر
ن کشورها  باید آنها را در خود   انسان را مقدم بر هرگونه قانون وضىع، دارای این حقوق میدانند که قوانت 

 رن حقوق بشر از نوع حقوق اخالق  و طبیىع به شمار میآید . جای دهند. از این لحاظ مفهوم مد 
با وصف اصول پذیرفته شده اعالمیه جهانن حقوق بشر و تعهدات اعضای سازمان ملل متحد ،  
بدبختانه در ىط هفتاد و یک سال اخث  ما شاهد تخلفات ضی    ح آن در کشورهای مختلف جهان 

 هستیم .  
ن ، پاریس ، کشمث  ، حوادث خونبار عراق ،  بطور مثال :  سوریه ، یمن ، ایران ، افغانستان ، فلسطت 

 هانگ کانگ  ، میانمار )برما ( و سایر نقاط جهان . 
ن الملىل چون سازمان   جالب اینکه با وصف نشر تخلفات ضی    ح از حقوق بشر توسط سازمانهای بت 

ن الملىل و سازمان  دیده بان حقوق بشر و بخصوص راپور سالیان باز هم  ه وزارت خارجه امریکا عفوه بت 
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باالی جنایتکاران اتکا میگردد . امروز حقوق بشر وسیله ای بدست امریکا و متحدینش بخاطر حفظ  
 منافع شان میباشد . 

بارزترین نوع تخلفات و نقض ضی    ح از اعالمیه حقوق بشر در کشور عزیز مان افغانستان جنگ زده  
ایاالت متحده امریکا در تبانن با اعضای ناتو ،  ۱۳۵۷ثور  ۷صورت گرفته است  ، چنانچه  پس از 

ا آغاز نموده و طبق سناریوی با ارسال  ن ، پاکستان و ایران مداخالت خویشر عربستان سعودی ،مرص ، چت 
ن و تسلیح و اعزام تروریستان اقدام نمودند که تاکنون این  سالحهای مخرب و کشنده به تربیه ، تجهث 

 تلف آن ادامه دارد . مداخالت با اشکال مخ
تروریستان جنایت پیشه نه تنها به تخریب تاسیسات عام المنفع کشور دست زدند بلکه دست به 

ی و اختطاف ، ترور اشخاص  ، انجام فعالیتهای غارتگرانه ، -کشتارهای جمىع ، فردی ، گروگان  گث 
ن  فساد ماىل و اخالق  ، قاچاق مواد مخدر ، چشم کشیدنها و بریدن اعضای بدن انساهای بیدفاع و نث 

تجاوز بر ملکیت های عامه ، مختلط ، خصوىص و شخیص زدند .این اعمال زشت با انواع مختلف آن  
ن الملىل شان با وصف  تاکنون ادامه دارد . یگ از پروبلمهای جدی آنست که آیالت متحده و همکاران بت 

 ن
ٔ
ن حقوق بشر ، باز هم باالی آنها اتکا موده و در قدرت سیاش کشور آنها را توظیف شناخت از ناقضت 

ن    پیوسته با گروپ  های مافیانى مرصوف تحقق جرایم سنگت 
ن حقوق بشر و سهیم نموده است . این ناقضت 

میباشند و مردم ستمدیده ما را در فقر ، بیماری ، بیکاری و دهها مشکالت و محروم از حقوق حقه شان 
ایه تازه از جانب یونیسف  نشر شده که در حدود چهارمیلون مواجه ساخته اند . در این اواخریک احص

اطفال از حق تعلیم محروم اند . البته که ایجاد مکتبهای خیاىل در این عرصه نقش خودرا داشته است 
ن خالف قانون اطفال زیر سن مجبور به انجام کار ها شاقه اند و عده ای از اطفال کشور از مرییصن  و نث 

ن م آورتر قضیه تجاوز جنش باالی های کشنده رنج مث  ش به تداوی الزمه را ندارند و رسر د که دسث 
 کودکان در مکاتب لوگر میباشد.  

خشونت علیه زنان مصیبت دیگری است که در فغانستان بارها بوقوع پیوسته و این تراژدی بدبختانه با 
شونتها شامل خشونت  اشکال مختلف آن ادامه دارد. البته طبق گذارش کمیسون حقوق بشر این خ

 فزیگ ، روانن و زبانن ، اقتصادی ، جنش و سایر انواع خشونتها میباشد . 
یت دولت  در نقاط دور دست کشور ، فرهنگ  مدر این گذارش آمده که : نبود امنیت ، ضعف حاک 

ش محدود زنان به عدا لت ، معافیت از مجازات ، فساد اداری ، استفاده سوء از صالحیتها ، عدم دسث 
رسم و رواج های نا پسند ، اعتیاد به مواد مخدر ، بیکاری و ناداری . از عوامل اصىل خشونتها علیه زنان 

 پنداشته میشود  . 
مردمان عراق ، ایران ، هانگ کانگ ، لبنان و حت  جلیقه های زرد فرانسه از مظالم رسدمدارن قدرت به 

اضات ضد دولت  زده اند  ن مظاهره کننده  ستوه آمده و دست به اعث  و با وصف تلفات و زندانن ساخت 
ن   گان این وضع تاکنون ادامه دارد . زمامداران این کشور ها با خشونت باعث کشتار و زندانن ساخت 
ن الملىل   سازمانهای بت 

انسانهای که خواهان حقوق شان اند ، شده اند که این عملکرد دولتها باعث نگرانن
ن الملىل شده است . برعالوه اعدام های   و مدافع حقوق بشر چون سازمان ملل متحد و سازمان عفوه بت 

ن و کشتار انسانهای بیگناه در سوریه و افغانستان بدست گروپ  رسی    ع در عربستان سعودی ، ایران ، چت 
ه باند های تروریش همه و همه نقض ضی    ح از اعالمیه جهانن حقوق بشر  های داعش ، طالبان  و غث 

 میباشد . 
ن  قابل یادآوری میباشد که عده ای از دانشمندان حقوق به این عقیده اند که پس ازتصویب نخستت 

ن اساش بسیاری  اعالمیه حقوق بشر )اعالمیه حقوق بشر و شهروند فرانسه(   تا نیمه قرن بیستم ، قوانت 
ن اصول تدوین شده و اعالمیه جهانن حقوق بشر که در سال  به  1948از کشورها در چهارچوب همت 

ن اعالمیه است، وىل با کمال تاسف  تصویب مجمع عموىم سازمان ملل متحد رسید، نسخه مکمل همت 
، حقوق  ن اعالمیه جهانن حقوق بشر باید اذعان کرد که بعد از گذشت تقریبآ دونیم قرن از تصویب اولت 
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ن ، یک اید و آزادی  مردم روی کره زمت 
یال و آرزونى دست های ترصی    ح شده در این اعالمیه، برای اکثر

های که حقوق و آزادی   1948نیافتتن است تا چه رسد به اعالمیه جهانن حقوق بشر مصوبه سال 
ی را برای انسان  ها در نظر گرفته است. بیشث 

ی مدت هاست که دیگر فقط زینت  ن و اسناد حقوق بشر عده ای معتقد اند که : اعالمیه ها ، قوانت 
 الملىل غرنر است. این اسناد بر “حقوق طبیىع و بخش کاغذ ها و کار ویژه ی بیک

ن اری سازمان های بت 
ه متگ است. همان حقوق  غث  قابل تخیط” و به ویژه حق “مالکیت، آزادی، امنیت، برابری” و غث 

 طبیىع و غث  قابل تخیط ای که به راحت  از انسان ها سلب ىم کنند . 
 
 
 
 
 

 ماخذ : 
ن اعالمیه جهانن حقوق بشر  •  . چاپ حزب توده . ۱۹۴۸مت 

 قانون اساش جمهوری اسالىم افغانستان .  •

 از طریق سایت گوگل .  –ویگ پدیا  •

امون مفهوم و مبانن حقوق بشر .  •  یاداشت  پث 

 یاداشت های شخیص .  •

ی .   •  نگاىه به حقوق شهروندی اثر حمید رضا اکثر

ن سالهای  • ن الملىل در مورد افغانستان بت   . ۱۹۹۵اىل  ۱۹۹۲راپور سازمان عفوه بت 

•   . این نبشته کوتاه برعالوه مواد اعالمیه حقوق بشر ، یک ارزیانر )تاریخچه و محتوای اعالمیه جهانن حقوق بشر
ن در بر دارد   را نث 

ى
 . (از دو کنوانسیون مهم یعتن حقوق مدنن ، سیاش و حقوق اقتصادی ، اجتماىع و فرهنگ

 تشارات مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران . کالبد شگاقن حقوق بشر نوشته کیوان رفیىع . از ان •

این کتاب ) کالبد شگاقن حقوق بشر ( به بررش اجماىل حقوق بشر از دیدگاه فلسفن و تاریخن پرداخته که خیىل  •
عام فهم ، سلیس و روان میباشد . دوستانیکه عالقمند اند میتوانند در عرصه نظریات دانشمندان از عهد باستان 

ن سایر اعالمیه ها و لوایح تاریخن آگاىه پیدا نمایند . تا به امروز پث    امون حقوق بشر و پیش زمینه های آن و نث 

ن الملىل برای اجرا و حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساش   :  نوشته داکث  منوچهر گنخر . خیىل درخور   • تدابث  بت 
 توجه میباشد . 
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