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 آيا هر مردمی سزاوار حقوق بشر است

  

پنداريم که سخن می آيدهنگامی که سخنی از انسان پيش می شماريم،ها را آدم میی انسانچون ما بشر هستيم، همه 
مردمان پيشرفته را بشر يا آدم ها تنها ولی اين پندار ما هميشه درست نيست. شايد اروپايی .هم هست ی مادر باره

. اين است که منشور جهانی حقوق بشر را انددانستهرا پيشرفته می تنها خودشان آنها اند و البتههدآوربشمار می
ی جهان پيشرفته، کشورهای های سازندگیند. زيرا، در برنامهاشمردهمیرا آدم  کسان اند که آنبرای آنهايی نوشته

ند. برداشت آنها ااز مردمانشان، گنجانده بودهکشی هها و بهرسرزمين از یربرداجهان سوم را، برای بهره یپسمانده
جهان" همان جهان آنها، جهان يکم، و برداشت آنها از " حقوق بشر" حقوق مردمان همان جهان بوده  ی "از واژه

تا به کردار  اندهايی که در " منشور جهانی حقوق بشر" گردآوری شدهارزش بيشتر مايه واست. با اين وجود درون
  .اند، جهان يکم، هم به کار گرفته نشدهامروز در همين کشورهای پيشرفتهبه 

  ( برگردان فارسی از زبان آلمانی) نگريماز اين منشور، می  ١۶، برای نمونه به ماده

  
در پيوند همسری درآيند نژاد ، مليت يا مذهب  یدر زمينه مرزیحق دارند بدون هيچ  همسرپذيرهر زن و مرد  )١( 

  باشند.می برابردارای حقوق  همسری يا گسستن از يکديگر هنگام ن گذارند. آنها در پيوند و بنيا را ایهو خانواد
  .ه خواست آنها بسته شودبدر آزادی و تنها بايد  پيمان آنها  )٢(
 ناراذگقانونو  هموندان یپشتيبانیاز  که است و حق دارد هعجام ساختار نخستين بخش ی وزمينه خانواده )٣(

  شود. برخوردار

  

های ازدواج، که هنوز در بيشتر اين کشورها بر اساس احکام کليسا بسته يا ی منشور را با پيماناگر بندهای اين ماده
انتظاری داشته و نه مردمان  هرگز نه هابريم. البته اين کشور می، بسنجيم به تفاوت کارکرد آنها پیدنشوگسسته می 

منشور حقوق بشر  16ی ه آميزش زن و مرد، در کشورهای جهان سوم،  براساس مادهک اندمسلمان اميدی داشته 
   باشد.

  

تاريخ استعمارگری کشورهای اروپايی و رفتار آنها با مردمان ديگر، حتا پس از جنگ جهانی دوم و پذيرفتن منشور 
هايی از البته هنوز هم نشانه ت.ای داشته اسحقوق بشر، نشانگر آن هستند که " بشر بودن" برای آنها مفهوم ويژه

  شود.ای گرفتار هستند، ديده میهای پسماندهدرعقيدهکه  ،کردار و رفتار آنها با مردمانی

  

عراق، افغانستان،  مصر، های کشورهای ترکيه، کنگو،برای نمونه: کشورهای فرمانروا( جهان يکم) حکومت
خوانند ولی براين باورند که کرات میودم ،کنندمردم حکمرانی میرا، که بر  های ثروتمند عربحتا مملکتاندونزی و 

های اين مردمان نيست. البته فرهنگ اين مردمان هم، که با عقيدهی "دموکراسی" به مفهوم راستی شايسته
 . شناسداست، آزادی و دموکراسی را نمی شده پروری آلودهبرده

  

ها از يادآوری آن اروپايی  در ايران است که يانرستيزی قاجامردمکرد  توان ياداز ديرزمان می که را ی ديگرینمونه 
در آن زمان، که تا کنون اندکی بيش از  .اندرا فراموش نکرده ستيزیهنوز آن انسان شرم دارند ولی مردم ايران

 اند.هکرد، کشورهايی بسان انگليس، فرانسه، روسيه روند حکومت را در ايران ديدبانی میگذرددويست سال می
شود، پس از کشتار کران وارد کرمان می، با خشم بیخان زندی کريممحمد خان قاجار، برای نابود ساختن بازمانده

ی همه کشد و سپس ند بيرون میاسر کسانی که زنده مانده بوده یچشم را از کاسه هزاران  از شهروندان، شماریبی
همسان اين ستمکاری را تاريخ بشر به ياد ندارد ولی اين ستم  کند.ران می های آنها، يعنی چند سد قنات، را ويقنات

حتا يادداشتی هم در  اروپايی شود و اين ديدباناندر نهايت خشم، از سوی حاکمی، بر مردم همان سرزمين وارد می
 نويسند. اين مورد نمی

  

ته است ولی در همان زمان هم در اروپا درست است که در آن زمان هنوز، منشور جهانی حقوق بشر، ساختاری نداش
ند. در همان زمان هم در انگليس و فرانسه دادستان و اکردههای حقوق بشر را زمينه سازی میانديشمندانی پايه



  5/2   ٢٠٠۶آگوست   نگارش: مردو آناهيد 

هايی که ی پيشرفتبا همه  اند.هی شهروندان برابر نبوددادگاه وجود داشته است. با اينکه در قوانين آنها همه
با مردم کشورهای جهان سوم، بسان رفتار شکارچی با  رفتار آنها،ولی   اندحقوق بشر کرده ختنشنا ها برایاروپايی

 .شکارچی يک از ترشکارش بوده است ولی خيلی خشن و خشمناک

  

و با پيشرفت  نداو حقوق بشر به وجود آمده گردانیجهان یدر زمينه هايی که پس از جنگ جهانی دومبا دگرگونی
های ز ابزارهای توليدی پيوندهای کشورهای شکارچی( کشورهای اروپايی، امريکا، شوروی) و شکارگاهانگيشگفت

 ند.اههم رفته رفته دگرگون شد (کشورهای پسمانده) آنها

  

آنها را گماشته و   ها، گردنکشان، راهزنان و پيشوايان دينی، سرقبيلههامانند اينکه انگليس با قدرت دادن به شيخ 
 د.کنهايی که استعمار آنها دشوار شده بود، به آنها واگذار می سرزمين زد و حکمرانی را، درساخود می یسرسپرده

ی شکارچيان ديگر را از اين بدين شيوه هم خود را از درگيری و روبرو شدن با مردمان قبيله نشين دور و هم انديشه 
 .گرداندهای سودآور برمیشکارگاه

  

 حکمرانان  هایاز پيشوايان دينی ( به ويژه اسالمی) و قدرت بخشيدن به آنها راستای خواسته انگلستان با پشتيبانی 
 بيشتر روان آز و نياز را در ی خودبه اراده تواند. او از اين راه میدنگزيها را به دلخواه خود برمیاين سرزمين

  ی آنها بدمد.پوسيده های، خلق کند و بر استخوانخيزکشورهای عربی، به ويژه کشورهای نفت

يا پاداش بر ضد شوروی  مزد دريافت اند که بدونمسلمانان جهان بهترين و خودکارترين ابزارهای بوده
دشمنان سرسخت شوروی و  هاهستند. بنابراين در اين مملکتی جهاد خدا) آمادههای بی(کومونيست
 شوند. می دههای داخلی زاييده و پرورسوسياليست

  

و با  کندمی های مارکسيستی و سوسياليستی خود را قربانی مبارزه برضد آمپرياليسم آمريکاروی هم ايدهحکومت شو
پردازد. به اين اميد که هم از اين شکارها کبابی بخورد و ای به ستايش اسالم و پيشوايان آن می چاپلوسی نابخردانه

 کند.هم از گسترش آمپرياليسم آمريکا در جهان پيشگيری 

  

ی تا ارتش چشم و گوش بسته  کندترين آنها پشتيبانی میخشن مريکا به پيروی از انگليس از مسلمانان به ويژه ازآ
در ذهن آمريکايی، که خود را تواناترين و نيرومندترين کشور  .سازدها برپا ی کومونيستمسلمانان را برای سرکوبی

، اين شمارندخود می بزرگ و آنها را دشمن لرزندبر خود می های کومونيسم و کومونيست پندارند از انديشهجهان می
پيشوايان مسلمان، مجاهدين افغانستان را پر قدرت و قهار ساختند تا سربازان  ترينبود که آنها، به کمک پست 

 پنداشت، بيرون بريزند.را افغانستان می جاهای انگليس، که آمريکا آنشوروی را از زمين

  

های انگليس جانفشانی ندها کارگزاران خوبی هستند که بدون آنکه خود بدانند در راه خواستهبرای انگليس آخو
 شاندهند بلکه از سرشتبه دلخواه انگليس انجام می را داریکنند. ماليان و شيخان مسلمان نه تنها اوامر مملکتمی

هستند. تاکنون، برای کشورهای  سرسختانه دشمن سوسياليسم و ناخودآگاه دشمن سرسخت آمريکای آمپرياليسم
 یاند و بدون همکاریای بوده، خودکار، سودآور و ريشهروينده ،ی پرقدرتهايافزارشکارچی، ماليان و شيخان جنگ

 بر اينهمه مردمان سروری کنند. به آسانی نداستهتوانآنها اين کشورها نمی

  

ی نفت خيز را به واليان مسلمان هامرانی در سرزميناين است که کشورهای شکارچی، به ويژه انگليس، نه تنها حک
بلکه در کشورهای اروپايی، به ويژه انگليس، مساجد و  کندواگذار و آنها را کشورهای آزاد و مستقل نامگذاری می

 پروری را در همه جای جهان بگسترانند. با اين پندار که هم تخممجاهد یزند تا دنبالهسابرپا می شماریمدارس بی
نگه دارند.  تراندکی کوتاه های گستردهآمريکا را از اين سفره ییدراز و هم دست کومونيسم را به آسانی بخشکانند

 اند.هم پرورش داده را فراوانی و گوسپندان های نگهبانالبته تاکنون هم در اين راه پيروز بوده و سگ
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اين احکام  اند ودر اسالم مقدس است، بسيار سود برده کشورهای فرمانروا، جهان يکم، از ابزار خشمگين جهاد، که
های خود با اند از همسويی آرماناند. از آنجا که اين کشورها توانستهبخش نبودههيچگاه برای اين کشورها زيان

الم به سويی برانند که دلخواه آنها است، هميشه پشتيبان و ستايشگر اس ، مردمان مسلمان راگيری کنندماليان بهره
مردمان سرکش و  کوبراند بلکه از خشم و خشونت آنها برای سهترسيد. آنها نه تنها از خشم مسلمانان نمیاندبوده

 اند.هبردگستاخ  سود می

  

ی شمشير تيزی و برندگی کمتر مردمان آنهاولی  که جهان پيشرفته با آيات قرآن آشنايی داشته است شکی نيست 
 راستایدر  ند. هر ستمی هم که به دست مجاهدين اسالم بر ديگران رفته استااس کردهاسالم را بر گلوی خود احس

   های آنها بوده است.ن و خواسته آرما

  

توانند خواهند و نمیمجاهدين افغانی توانستند با به کاربستن آيات جهاد بر کشور شوروی پيروز شوند ولی هرگز نمی
آميخته است، کارکرد آنها در راه گسترش اسالم است،   ستيزیی انسانعقيده مجاهدين با آزاد و مستقل باشند.  ايمان

چارگی مردم را بيشتر علت بی آنها .کندبرای آنها ملت و مليت و کشور افغانستان تنها در کنار اسالم مفهوم  پيدا می
   .يعنی پاداش جهاد با آمريکا، در نزد هللا، دو برابر است چسپانندبه آمريکا می

  

آيند، آنها از درمی اسالماطاعت از واليان  ، ناخودآگاه بهشوندر اين دوران مسلمانان که از مادر عبِد  هللا زاييده مید
مانند نه به چوپان ولی های گله میهم بيشتر به سگ اين واليان .شوندواليان دين به بردگی گماشته می  یسوی

  . آيدنمی  دهد به چشمها را پرورش میچوپانی که اين سگ 

يان کشورهای فرمانروا چندان ترسی در دل کنند، تا کنونآيات زير، که اندکی  ماهيت اسالم راستين را روشن می 
       .    اندپيشرفته به وجود نياورده

  

  :  ٢٨ یآيه  ی ال عمران،سوره

  شان را دفع کنيد. يمسلمان نبايد دوست غير مسلمان برگزيند، که اين خواست هللا نيست، مگر آنکه شر ا

  :   ۴۵ یء، آيهی النساسوره

  هللا کافی است.  یهللا بهتر می داند که چه کسانی د شمن شما هستند, برای شما دوستی و ياری

  :   ٨٩ یء، آيهی النساسوره

که آنها دوست و  د، با نامسلمانان دوستی نکنيد تا ايمان بياورند و اگر باز از ايمان برگشتند، آنها را بگيريد و بکشي
  يار شما نيستند.

  :   ١٩٠ یآيه ی البقرهسوره

  بکشيد در راه هللا، مخالفان را, ولی بدون شورش، که هللا شورش را دوست ندارد.

  :   ٢٨ یآيه ی التوبه،سوره

راس در های مسلمانان مشرک ها نجس هستند و نبايد از امسال به کعبه وارد شوند. اگرشما از کاهش درآمد خود 
  هستيد، هللا از فضل خود شما را بی نياز می سازد. (حج واجب همان فضل هللا است)                        

  :   ١٩١ یآيه ی البقرهسوره

بکشيد آنها را در هر کجا که بر خورد کرديد، آنها را دنبال کنيد و بيرون برانيد، ولی در مسجدالحرام اگر مقاومت 
  ، بکشيد اگر مقاومت نشان دادند، که اين است مجازات کافران.کشيدنکنند، آنها را ن

  : ۵ یآيه ی التوبه،سوره

توانيد، همين که ماه حرام گذ شت، در کمينشان باشيد، بر آنها هجوم بياريد و بکشيد مشرکان را با هر نيرنگی که می
  و رحيم است.   غفورچنانچه نماز بگزارند و زکات بپردازند از خون آنها بگذريد که هللا

  :  ١٢٣ یآيه ی التوبه،سوره

  بکشيد کافران را از پس هم، تا جد يت و خشم شما را احساس کنند.

  :    ٣۵ یآيه ی محمد،سوره
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  سستی نکنيد، به صلح تن در ندهيد, چون هللا شما را قويتر و بی نقص گردانده است.

  : ٢٩ یآيه ی التوبه،سوره

 و احکام (...) او ايمان ندارند، همچنين آن د سته که خود اهل کتاب هستند ولی اسالم را ه به هللابکشيد کسانی  را ک
   دگرانديشی در اسالم) بپردازند. یند، مگر اينکه تعهد کنند که با خواری و خفت بدست خود جزيه(جريمهانپذيرفته

  :  ۴ یآيه ی محمد،سوره

از خون آنها رنگين شود. اسيران را محکم ببنديد که قادر به گريز  يد تا زمينکفار را در هر کجا يافتيد گردن بزن
 نباشند. 

  

از  خود که مسلمانان بايد به آنها ايمان داشته باشند و وظيفه دارند که برای نجات هستندی احکامی اين آيات نمونه 
وق بشر در تضاد هستند، ولی ر جهانی حق. هر چند که اجرای اين احکام با مفهوم منشوآتش جهنم آنها را اجرا کنند

منشور جهانی حقوق بشر حق  ١٨چگونه بايد پذيرفت که در بند  پس ،آيندمی بشر به شمار  جهان ی مردماناگر همه 
 ايمان داشتن به اين آيات و حق انجام اين اوامر به روشنی تاييد شده است.

 ی):بان آلمانی منشور جهانی حقوق بشر( برگردان فارسی از ز ١٨  ماده

  

مذهب يا  در تعويضآزادی  یدر برگيرندهاين حق دارد،  را  ، وجدان و مذهبانديشه در آزادی داشتن هر کس حق< 
همچنين آزاد است که، مذهب يا بينش خود را، به تنهايی يا همراه با ديگران، همگانی يا  ،باشدمی خود بينش

  بنماياند>. ذهبیهای مئينخصوصی، از راه آموزش، کردار، عبادت و انجام آ

  

   اند؟هخبر بوداين منشور بی گرا است، با، که حکومت از تضاد احکام اسالم منشور حقوق بشر یآيا استادان سازنده

اند ولی از کردارشان پيداست که آنها اين مردم را بشر هشناختپاسخ اين است که حقوقدانان جهانی اين احکام را می
 ند.ادانستهنمی

  

، به  های مذهبی آنهاستبخشی از عبادت و آئين ستيزیيشرو تا کنون از ماليان مسلمانان، که مردمکشورهای پ
و خشونت اسالم هم چندان مشکلی را برای " جهان  اندبهره برده های خودعنوان ابزار در راه پياده کردن خواسته

خو  رنج به آن آنها هم اند که بيشترينهدکشيان میسنگينی احکام اسالم را مردم مسلم .پيشرو" ايجاد نکرده است
 کشدگستری را میپروری و فرهنگهای ميهنسازد و در آنها انگيزهاينکه اسالم مردمان را بی هويت می اند.دهگرفت

فرمانروايان " جهان پيشرفته" بر ی هگشای سروریراخود اين کردار ساز نيست بلکه برای جهان آزاد مشکل
   د.باشپسمانده" میان "جهان حکمران

  

 گاهی ، کهاند، که از کرمها خاکی به وجود آمدهاندمارهايی شده ها، اين تروريستايان بشروی فرمانراز شوربختی
. کردار اندی زهرمار را نچشيدههنوز تلخی اين خوشباوران خراشد ولینيش آنها اندکی دست اين بشر دوستان را می

 شوند و روزیهايی هستند که پرورده و سرکش میريزهدر اروپا و آمريکا آتش ی،های اسالممجاهدين، تروريست
 .خشک و تر آنها را، بسان فرهنگ ايرانيان، خاکستر خواهد کرد

  

ای بسان ايران،  پرسشی که برای بيشتر جامعه شناسان وجود داشت اين بود: چگونه و چرا کشورهای پيشرفته
 ند.  اگرد عرب، مجاهدين اسالم، شدهابانيک مشت بيسرکوب مصر، سوريه و.. 

  

بينيم که  می . خوانندمیهای اسالمی پاسخ آنها به کردار در کارکرد جهادگرانی است که امروز آنها را تروريست
 اين کشورها از آزادی مردمان غضب آنها از ترس پيوسته و ه استکردار چند جهادگر جهان آزاد آنها را برهم زد

با خشمی که مسلمانان، برای کاريکاتورهای محمد در کشورهای شود. رت و گسترش اسالم افزوده میه و بر قدکاست
های آزاد از ترس، از گفتن و نشان دادن راستی در مورد اسالم ی رسانهند از آن پس، همه اآزاد، از خود نشان داده

 . کنندخود داری می
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ر و چهارسدسال پيش، بيشتر از اين بوده است که امروز فرمانروايان ن، در هزاآيا توانايی و دانايی سرکردگان ايرا
آيا در آن زمان امکان داشت که مردم ايران بتوانند از راه دورانديشی روند گسترش اسالم را بهتر   ؟جهان آزاد دارند

  بينی کنند؟پيشهای امروز از اروپايی

  

، فشاری است که آنها را به پذيرفتن خفت و بندگی در برابر زندبآزادی پس هر خشمی، که بتواند مردمان اروپا را از 
نويسندگان اروپايی آنچنان، از ترس يا از نادانی، به بزک کردن و ستايش شود که ديده می کند.نزديک می آورانخشم

د تا خشم خود را ادگی دارناند و حتا برخی آمی اسالم قهار شدهشيفته و فريفته اریيبس کسان اند کهاسالم پرداخته
  آورند.برای خشنودی هللا بر دگرانديشان فرود 

  

پوشاندن  برای ، از تروريسم اسالمی، سدها کس با دروغ و فريب و با بی شرمیزدهچرا در ميان مردم ترس
 ؟ نويسندمی اسالم کتاب های شريعتزشتی

  

 دهند؟می هی مردمان پسماندبندگیه، تن به آيا فرمانروايان، برای رسيدن به سروری بر جهان پيشرفت

  

، از پرورش داده است خود از ترس مارهايی که در آستين ،: جهان آزادشايد اين باشدها پاسخ هر کدام از اين پرسش 
کسان از آزادی پس تا از نيش زهرآگين اين مارها در امان بماند. هر گامی که اين آزاد وشدپآزادی مردمان چشم می

 کنند.است که برای گسترش جهادگران مسلمان باز می ارند جايیگذمی

  

ی مايههيچ کس، در اروپا و آمريکا، وجود ندارد که بتواند درونهای گوناگون آيا در اين جهان آزاد با اين همه رسانه 
  اسالم را بررسی و برآيند احکام آنرا بر مردمان روشن کند؟

   

اسالمی توجه نکنند و  احکام دهایها و پياموکاران جهان، به بُن دادههان و نيکتا زمانی که روشنگران، آزاديخوا
بدست مجاهدين  دگرانديشانمنشی را برای برانداختن خودکامی و انحصار طلبی هللا به کار نبندند از کشتار راست

 مسلمانان کاسته نخواهد شد.

  

  مردو آناهيد
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