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       ران "ــ" حقوق انسان در صندوق ق  
 

بند باشد تا به امروز سعی  ولیت پذیری خود پایؤود قرارداد بست تا به تکلُف و مسکه با فطرت خ بشر از روزی

اشد یعنی ب منظور اکثریت احاد بشر می شود )بشر( یا انسان، البته اینکه ګفته می  نموده که حقوقش زیر پا نګردد،

هیچ بشر منکر  کند، اینکه اکثریت بشر توفیق تشخیص خیر و شر یافته و به آن کم و بیش به حیث یک اصل نګاه می

ها به دالیل ګوناګون  در درون خود. اینکه بعضی انسان باشد )حد اقل( بد بودن شر و منکر خوب بودن خیر نمی

 های ای عظیمی از مردم را با خود همرا و مسیر شّر را در پیش بګیرند و یا بعضی انسانفق شده اند که کتله هوم

د که باش یک موضوع بسیار عمیق و فلسفی می  فوق العاده توانسته ده ها نسل را به راه درست و خیر هدایت کنند،

 باشد.  مورد بحث بنده نمی

اینکه  شود تأمین کند، نامیده می  حقوق(ر سایۀ آن آنچه )این جناب بشر توانسته برای خود قوانینی ایجاد کنند که د

نیز مورد بحث نیست و اینکه این قوانین   و چګونه قوانین را تدوین کرده، را چګونه برای خود تعریف کرده  )حقوق(

 هم از حوصله و سویۀ ما بلند است.چه مسیر های ُپرخم و پیچ را طی نموده 
 

با  .ا شامل ادبیات سیاسی جهانی ګردید( چګونه و چراینست که کلمۀ )حقوق بشر باشد آنچه مورد بحث و توجه می

در کارنیوال سیاست جهانی بعد از آن صورت ګرفت  نده دارم استعمال کلمۀ )حقوق بشر(قصی که بمعلومات کم و نا

، تمام ملل جهان یک اعالمیه خود نایل آمدند )ختم جنګ جهانی دوم( حقوق!  میلون انسان به ا حقاق! که بیست تا سی

   نام اعالمیۀ حقوق بشر.ه ب ندرا تدوین و تصویب نمود

با شأن بشریت امروزی می زیبد ولی ضمانت و  ار زیبا و شیوا و عمیق و دقیق وحقیقتاً محتوای این اعالمیه بسی

ام توافق عولی در اجرائش صیانت اجرائی اش کمی کجدار و منحرف ګردید و با اینکه در تدوینش همه موافق بودند 

ګردید و سرعت اجرایش بسیار ُکند و بطی بود و در تقریباً بیست سال مسافت طی شده اش  میو همه جانبه مشاهده ن

شمول ه بی باز ګشت و حتی در بعضی موارد )به اندازۀ دو سه کوچه بیشتر نبود که البته بعداً سرعتش به حالت طبیع

 از باال رفت و حتی تا حدی باال رفت که اعالمیه دچار سرګیچی و ګنسیت ګردید ازسرعتش در حد غیر مج امروز(

کند ولی در یک  شود که در یک جغرافیای سیاسی مغرورانه و فخر فروشانه خود نمائی می رو مشاهده می ینا

یا  وجغرافیای سیاسی دیګری نیکتائی اش در جیب بغل بند و پاچه هایش زیر جوراب ها مثل یک ګدای شیک پوش 

 کند. شیک پوش ګدا با دل شکسته و بدون جسارت در یک کنج خوابیده و فقط تماشا می  یک
 

رؤسای مثل سایر  «Anne Lind » "لیندان " میرمننام ه بعد از حادثۀ یازدۀ سپتمبر وزیر خارجۀ وقت سویدن ب

مپاتیک نمود،در مورد این حادثه اظهار ن دیپلوماسی کشور های دنیا، ق ع و الیبسیار زن شجا ظر دیپلوماتیک و س 

های  مسلمان اخواهد ب ، در اواخر همان ماه به شهر ما آمد و از طریق میدیا اطالع داده شد که وزیر خارجه میبود

ها در بزرګترین مسجد شهر جمع شدند تا خانم  روز موعود بسیاری از مسلمان  شهر ما دیدار صمیمی داشته باشد،

یک رو سری قشنګ بر سر داشت خطاب به   عائر اسالمی،در حالیکه به نشانۀ احترام به ش  ،تشریف آورد"ان لیند" 

هنګ و ربه هر ف همه اتباع و باشندګان و ساکنین،، حقوق ا کشور سویدن است زیر سایۀ قانونحاضرین ګفت که اینج

باشد و شما منحیث یک مسلمان هیچ تشویش و اضطراب نداشته باشید  ن و محترم میووقطعاً مص  مذهبی که باشند،

 ګونه ارتباط فکری و عقیدتی با فاجعه آفرینان یازدۀ سپتمبر ندارید.  دانیم که شما هیچ و ما می
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توسط یک صرب ملی ګرا در یک مرکز خرید در  و سال بعد )یازدۀ سپتمبر دو هزار سه(است بدانید نامبرده دجالب 

 که خداوند رحمتش کند.  شهر ستوکهولم با ضرب چاقو کشته شد،
 

باشد به  پیش وزیر خارجۀ سویدن که ایشان هم یک خانم و عضو همان حزب خانم مقتول میسه هفته و سه ساعت 

مۀ نقض حقوق توانیم ادا در یک تجمع عمومی اظهار داشت که ما نمی، «Margot Wallström» "مارگوت والیتروم"

   باشد. راحت کننده میوضع حقوق بشر خصوصاً زنان نا  م،را تحمل کنی بشر در کشور سعودی

سعودی سفیر خود را به کشور عربستان   چهارده دقیقه بعد ازین اظهارات رژیم مردمی و مشروع!چهارده ساعت و 

با  خواست چون جناب سفیر از بسی که بی بضاعت بود اول میها از سویدن فرا خواند ) نشانۀ اعتراض به این ګپ

کتفا ی به این هم ا، البته رژیم سعودنبود و تکت طیاره برایش فرستاد( رکشا برود به ریاض ولی امنیت راه مطلوب

 مارگریت والستروم  نمردید ولی خاگسویدن نکرد و فوراً خواستار معذرت خواهی رسمی از سوی وزیر خارجه 

رژیم آل سعود بعد از دو هفته انتظار بی جا اقدام  را پس بګیرد، شدۀ خویش تهفگمقاومت کرد و حاضر نشد ګپ های 

در  انشسویدن که کار و فعالیت اقتصادی  اتباعکاسبی اهل و  انبه تاجر  .کرد  و آبرومندانه!  جوانمردانه!به بازی 

آه و فریاد تاجران بلند شد و به وزیر خارجه   ،ساخته شدنداز دادن و تمدید ویزا محروم   کشور سعودی رونق داشت،

 اګر تا سه هفته پیش یک زن نمی ر بهتر شده بخصوص در مورد زنها،که به ما خبر رسید که وضع حقوق بش ندګفت

البته وزیر خارجه این استدالل   د،نبه ما خبر رسیده که همین زنها امروز طیاره می پرانتوانسته دریوری کند اینک 

تاجران خود را قبول نموده و در حضور اصحاب میدیا در حالیکه حتی یک بودنه باز هم می فهمید با   مستند و قوی!

 از اقسام توجیه نمود. یګلوی ُخشک و لبان تر و قلب مکروه از اظهارات قبلی خود پشیمان و آنرا به قسم  

 الً بهتر است که روی ګاری ها و بایسکل های خود بنویسیم " تا خود ما به حقوق خود احترام نګذاریم دیګران اص

 .وقت این کار خیر را ندارند "
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