
  گلزار 

  حقوق بشر و نقش  مردم
  
 ،ين اعالميه كوشش كرده اندكه جهت تحقق ارا  جاي دارد ياد افراد و گروههايي ، در سالروز  حقوق بشر دسامبر، 10  درو   

 .  قدرداني نماييم شان  زحمات با برسي حتي موجز خدمات آنها  ،از   و گرامي داريم 
 چند نفر مسئوليت جمع آوري و 1948 تا 1946ژوئن سال   از جنگ جهاني دوم يعني    بعد از جنگ جهاني اول و در پايان 

نقطه نظرات و نكته اي چند از خصوصيات اين افراد را  جهت . عهده دار شدند را تنظيم حقوق مشترك اديان و اقوام مختلف 
  . آشنايي بيشتر مي آورم 

مسيحي و او زني . عهده دار شد ) آمريكا روزولت وقت و همسر رئيس جمهور يي  آمريكا ( وليت را خانم  النور  روزولت  مسئ    
  .نمود  خطير را مسئوليت  اين  قبول  بود و  و بدون تحصيالت عاليهفراوان  بسيار دقيق و با پشتكار معتقد به مذهب و كليسا و 

او معتقد بود كه اعالميه جهاني بايد نظام هاي . بود او چيني و تحصيل كرده آمريكا . چانگ بود . س . پ  نفر دوم آقاي دكتر      
  .او به فلسفه كنفو سيوس مسلط بود و از آن براي نوشتن اعالميه بهره مي برد . فلسفي غير غربي را نيز در بر گيرد 

صادي و اجتماعي اي اقت رئيس شورون اورتودوكس يوناني تبار بود او لبناني و از مسيحيا.     نفر سوم آقاي چارلز مالك بود 
 حقوق طبيعي  معتقد به اين بود كه حقوق بشر ازوي. يس و بيروت فلسفه خوانده بود لمان و انگل آو در  او استاد فلسفه . اعالميه 

  .  بعد از خانم روزولت به رياست كميسيون حقوق بشر رسيد1950 در سال وي. سرچشمه مي گيرند 
او .  پيش نويس اعالميه حقوق بشر را آماده و به كميسيون داد وي .دان برجسته فرانسوي بود  حقوق او.    نفر چهارم رنه كاسن بود 

  . جايزه صلح نوبل را براي كوششهايش  در زمينه برقراري حقوق بشر گرفت 1968در سال 
  .  استاد حقوق و سوسياليست و اهل بلژيك بود يو. عضاي فعال آقاي دوهوس بود    از ديگر ا

او فردي . بخاطر خدماتش در جنگ جهاني اول گرفته بود  را سرهنگ ارتش استراليا بود و مدال لياقت :  هاجسون سرهنگ روي
  . ملي گرا ، بسيار صادق و مدافع ملت هاي كوچك در دنياي قدرت بود 

  . نماينده هندوستان و رئيس دانشگاه زنان هند بود : خانم هانسامهتا 
او اهل كانادا و حقوق دان بين . مسئول اصلي كارهاي حقوقي كميسيون بود : وه آقاي پ هامفري نفر ديگر و شخص بسيار مهم گر

  . المللي و بسيار فعال و آرمانگرا بود 
فدراسيون آمريكايي كار ، كميسيون : از جمله .    در رابطه با نوشتن اعالميه جهاني حقوق بشر سازمانهاي مختلفي فعال بودند 

، كميته يهودي آمريكايي ، شوراي ائتالفي كليساها ، ) وابسته به انجمن آمريكايي دفاع از ملل متحد ( ن صلح پژوهش براي سازما
در ضمن انجمنها و سازمانهاي غير حكومتي بين المللي نيز در تدوين اين اعالميه . اتحاديه هاي زنان ، انجمن وكيالن آمريكايي 

، انجمن حقوق دانان ، انجمنهاي ديني ، و افراد مختلف از مللي حقوق بشر ، هواداران صلح اتحاديه  بين ال: از جمله . فعال بودند 
  . كشورهاي مختلف در تدوين اين اعالميه شركت داشتند 

  يهودز ديني  بعد از تدوين و قبل از انتشار ،  اعالميه براي مراك:  نكته بسيار مهم و كار ارزشمندي كه آنها انجام دادند اين بود كه   
هم نظر بودند كه اين مواد جزو حقوق ، ماده پيش نهادي همه با هم 30در تمامي . ، اسالم ، مسيحيت و هندو و بودايي فرستاده شد 

  .  همه انسانهاست 
  .   ياد و كوشش تمامي اين افراد و افرادي كه سعي و كوشش در برقراري حقوق انسانها نموده اند گرامي باد 

ين كه  در تدوين اين اعالميه سعي شده است نقطه مشترك تمامي اديان جمع شده و فصل مشتركي بين همه افراد قابل توجه ا    
گروههايي تصور مي كنند با اعالميه حقوق بشر  .  گردد عرضهاشد بصورت يك اعالميه به بشر آنها ب ذاتي بشر كه همان حقوق 



در صورتي كه آزادي ديني خود يكي از حقوق  . كرد را ابزار قدرت مي شود بصورت ابزاري ضد دين عمل كرد و حقوق بشر 
  .  است 

 چه حقوقي در اعالميه جهاني بيان شده اند ؟ 
  . اين حقوق را بطور كلي مي توان به دو دسته تقسيم كرد 

 و شكنجه ، برابري حق حيات ، آزادي و امنيت شخصي ، نبود بردگي:  به حقوق مدني و سياسي مربوط مي شود  : دسته اول - 1
در مقابل قانون ، در امان بودن از دستگيري و حبس يا تبعيد خودسرانه ، حق دادرسي منصفانه ، حق مالكيت ، مشاركت سياسي ، 

لمت آميز ؛ حق احق ازدواج ، آزادي هاي اساسي انديشه ، وجدان و دين ، عقيده و بيان ، آزادي تشكيل مجامع و جمعيت هاي مس
  . نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند  امور عمومي كشور ، مستقيما يا به  واساطه رهشركت در ادا

در مقابل كار مساوي ، حق ايجاد حق كار ، حق مزد مساوي . حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مي باشند :   دسته دوم -2
  .  پرورش ، حق مشاركت آزادانه در حيات فرهنگي اتحاديه ها و پيوستن به آنها ، حق سطح زندگي مناسب ، حق آموزش و

دليل آن اين است كه بعد از جنگ جهاني دوم يعني در زماني كه . اعالميه  به حقوق مادي انسانها بسيار پرداخته است    
ظامي در ي نظامي و غير ن هاي  ديكتاتورزمان حكومتآن ديكتاتورهاي قومي و ايدئولژيك همچون موسوليني و استالين و در 

ها را ي اعالميه سعي بر آن داشت كه اين دولتها و اين ديكتاتور، بر سر قدرت بودند آمريكاي جنوبي و آفريقا و آسيا و شرق اروپا 
بدين خاطر بيشتر به حقوق مادي انسانها پرداخته است . موظف نمايد كه به حقوق مردم كشورهاي تحت سلطه آنها احترام بگذارند 

.  كشور مفاد مندرج در اعالميه را قبول كردند 58با اين حال بعد از تدوين اعالميه تنها. وي كمتر بها داده شده است و به حقوق معن
گي خود وظيفه دارند  تمام دولتها ، صرف نظر از نظام سياسي ، اقتصادي ، و فرهن" كشور جهان پذيرفتند كه 171 – 93و در سال 

   . "و همه آزاديهاي سياسي بپردازند  حفظ تمام حقوق بشر ،كه به تدريج 
  مفاد حقوق بشر در سرتاسر ضحتي امروز نيز شاهد نق. يه نبود پذيرش اعالميه از طرف دولتها به معناي اجراي مفاد درون اعالم

  . جهان مي باشيم 
 اعالميه ":  النظر  بودند كه در آن نشست همه متفق.  جلسه كنفرانس بين المللي حقوق بشر در تهران تشكيل شد 1968 سال    در 

 با ". جهاني درك مشترك تمام ملت هاي دنيا را از حقوق سلب ناپذير و نقض نشدني ذاتي تمام اعضاي جامعه بين المللي است 
  . و حكومتش استبداد را در تمامي زمينه ها به مردم تحميل مي كردند اين وجود شاه 

 تحقق آزاديها و زيست در استقالل و رشد  حكومت واليت فقيه تحت نام  ايران جهت  ب بعد از انقال62 و 61 و 60لهاي    در سا
ين شرايط به ر به خواست قدرت ، زنان و مردان ايران را به دست جوخه هاي اعدام سپرد و يا در بدرت " قضاوت اسالمي "

ميانه رو اصالح طلب اسالم ناب محمدي ، مكتبي ، اين تبعيضها هنوز ادامه دارند و تحت نامهاي . زندانهاي طويل المدت انداخت 
  . و امروز جناح تماميت خواه ادامه دارد 

در اينجا بي مناسبت نيست كه در .  دادم  بدست از جامعه جوان ايران اي شما بودم وضعيت سنجي در جلسه برمن كه در جمع
  . سالروز جهاني حقوق بشر نگاهي به دولت آقاي احمدي نژاد بيندازيم 

 ت عدالشعار  . م آن افرادي كه به او راي داده اند ، اپوزيسيون دولت آقاي خاتمي بوده است ذعژاد به دولت آقاي احمدي ن
رد و برد مافياها كه در دوران وجلوي خنظام واليت فقيه  ر چوب ا آن داشت كه با راي به او شايد در چها بر  عده اي ري محور

آقاي معين كه از طرف اصالح . و متخصصين جاي خود را بيابند و كشور آباد شود  گرفته شود ددنآقاي خاتمي رشد بسيار كرده بو
اصالح :  آن كساني كه به اصالح طلبها راي ندادند از اين بابت راي ندادند كه . ديدا را يافت ن كا6طلبها كانديد بود مقام پنجم از 

و . بر خورداربودند ولي تمام امكانات رسيدن به حقوق را  سوزاندند طلبها از تمامي امكانات دولت و مجلس و شوراي شهر 
در حقيقت در دوران آقاي خاتمي .. شد تر بسيار گستردهتحت نام گفتگوي تمدنها و اصالحات  به حريم حقوق و آزاديها ها تجاوز

  .ل از حكومت آقاي خاتمي شدند تمام مراكز قدرت قوي تر و گسترده تر از قب. اصالحات شد ، ولي اصالحات به نفع قدرت 



  
  :چه نظري به سر كار آمده و تركيب افرادش چيست ؟   با آقاي احمدي نژاد

  دولت بخشي از تركيب 
قتل هاي زنجيره اي « از دانشجويان مدرسه حقاني و از ياران باند جنايتهاي سياسي است كه »  وزير كشور « مصطفي پور محمدي * 
  . تگرفته اند نام ن» 

  با پيروزي انقالب،  با ه است كه  او عضو يكي از گروههائي بود. محمد باقر ذوالقدر است » سردار « نفر دوم وزارت كشور، * 
را در سپاه پاسداران » شيرازيها « او بتدريج، باند . وردند آيكديگر ائتالف كردند و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي را بوجود 

بعد از كودتاي . پردازان ترور و خشونت  در قم ، بخصوص مصباح يزدي ، رابطه نزديك برقرار كرد ورد و به نظريه آبوجود 
ترتيب كار اينطور بود كه او  براي كساني كه مي بايد . ، نخستين كميته ترور ، در قصر فيروزه، به رياست او  تشكيل شد 60خرداد 

 در اختيار مثلث احمد خميني و هاشمي رفسنجاني و خامنه اي قرار مي داد ترور مي شدند، پرونده تشكيل مي داد و  براي تصويب ،
.  

  : ليست استانداران انتخابي 
   سردار عباس محتاج فرمانده نيروي دريايي سپاه:  استان قم – 1
  مرتضي بختياري رئيس سازمان زنداندها :  استان اصفهان – 2
  .  نظامي كه به  خاتمي نامه نوشتند و او  را تهديد كردند  فرمانده8سردار رئوفي يكي از :  استان كرمان – 3
  سردار امين حياطي از فرماندهان سپاه جنوب:  استان خوزستان – 4
  آقاي صادقي از مديران واواك :  استان چهارمحال بختياري – 5
  عبداهللا سهرابي  معاون امنيتي استاندار پيشين: استان مركزي – 6
  باس رهي از  سازمان زندانها ع:  استان مازندران – 7
  ده مرده رئيس دانشگاه آزاد و از مديران واواك :  استان سيستان و بلوچستان – 8
  الوندي از سازمان زندانها:  استان كردستان – 9

  صولت مرتضوي از سازمان زندانها:  استان خراسان جنوبي – 10
  قوام نوذري  از سازمان زندانها :  استان زنجان – 11
  محمد رضا محسني از  سازمان زندانها:  استان لرستان – 12
  محمد كرمي عضو سپاه و شغل او رئيس مركز تحقيقات سپاه پاسداران بوده است:    استان ايالم - 13
  پاه و فرمانده سابق لشگر چهارم  بعثت كرمانشاهس رئيس دانشكده علوم وفنون سردار علي شادماني: استان همدان -14
 ران فوق عالوه بر اينكه خود در كارهاي امنيتي اطالعاتي نظامي بوده اند، معاونين خود را نيز از همنوعان خود براي تكميلاستاندا* 

  .حكومت احمدي نژادي،  انتخاب كرده اند و مبارزه با متخصص و مشاوره در  نظريه اطاعت و فشار 
« شكارا حرفش را بزنند ، علت واقعي  به ميان كشيده شدن پاي  آيكي از ماجراهاي مهم كه مخالفان درون نظام جرأت نمي كنند

  :است » امام زمان 
  .اول از همه، مصباح يزدي حكومت احمدي نژاد را حكومت امام زمان خواند 

ه   ن در چاآو انداختن ) عج( ن، تعيين بودجه هاي سنگين براي كشيدن راه به جمكران  و امضاي ميثاق با امام زمان آبه دنبال 
  . جمكران  

  ...و



رفتن احمدي نژاد به سازمان ملل و ادعاي احاطه شدن از نور و  بي حركت شدن رؤساي دولتها بر صندليها، يعني حضور  امام زمان 
  !!در سازمان ملل و سخن گفتن از زبان احمدي نژاد 

  .ن مجلس هفتم را تصويب كرده است بر اين كه امام زمان نمايندگا»   رئيس مجلس خبرگان «ادعاي شيخ علي مشكيني،  
  واقعيت اينست كه.     اعتراض كنندگان مايه گذاشتن از امام زمان را انتقاد مي كنند بدون اين كه جرأت كنند واقعيت را  بگويند 

ظهور « گرچه .  است يده بسر رس»  واليت فقيه « و » امام خميني «  تاريخ مصرف  به اين نتيجه رسيده اند كه اوال » اصول گرايان « 
را از عالئم ظهور امام زمان  مي خوانند و سيد خراساني را سيد علي خامنه اي مي گويند و خود او را يك پا از »  سيد خراساني 

كساني مي شمارند كه ظهور ولي عصر را تدارك مي كند، اما ، هرگاه افرادي چون احمدي نژاد بتوانند ارتباط مستقيم با امام زمان 
  .قرار كنند، محلي از اعراب براي واليت مطلقه سيد علي خامنه اي نمي ماند و نمانده است  بر

  . بپردازيم ... در اين نوشتار جاي آن نيست كه به سياستهاي آقاي احمدي نژاد در زمينه اقتصاد و بانكداري و امور خارجه و     
ت كه آنچه را به نام دين و خدا مي گويد ، يعني رسيدن به قدرت و  روز حكومت نشان داده اس100 آقاي احمدي نژاد بعد از    

چگونه از دولتي و افرادي كه اعتقادي به حقوق و آزاديها ندارند ، انتظار داشته باشيم كه آنها . است  قدرت را عريان عرضه كردن 
  .  هستند به ما بدهند انسان حقوق را كه ذاتي 

بنا بر اين بايد مانع را برداشت و نظامي مردم ساالر كه نتيجه راي مردم است .  به حقوق هستند اين حكومت و اين دولت مانع رسيدن
  . را انتخاب كرد 

  . دولت مردم ساالر بايستي شرايط رسيدن به جامعه اي كه همگان از حقوق خود برخوردار باشند را فراهم نمايد      
 و يا قدرت حق هديه بگيريم قدرت طرف كه حق را از منتظر باشيم  تا من و شما قدرت حق را دادني و ستاندني تعريف مي كند     

در واقع طبق اين تعريف اين قدرت است كه حقوق و آزاديها را در دست دارد و به فراخور موقعيت مي تواند به . را به ما اعطا كند 
 بتوانند آزادي را بفهمند و يا آزادانه جه نرسيده اند كه مثال مي گويد هنوز مردم به اين در. ما شهروندان بخشي از آن را بدهد 

 نقش مردم انسان را هميشه اسير و زبون قدرت مي كند و به ، اين ديد به حقوق ... زندگي كنند و يا از آزادي سو استفاده نكنند و يا 
  . گوسفند و به قدرت نقش شبان مي دهد 

انسان با . زماني كه طفل متولد مي شود ، حقوق با او هستند . ست بلكه داشتني است  نه دادني و نه ستاندني احقدر صورتي كه     
اگر موافق حق . قدرت ضد حق است . اين قدرت است كه مانع برخورداري از بخشي از حقوق مي شود . حقوقش متولد مي شود 

   .  است حقوق انسانهاين آزادي است كه موافق . بود ديگر قدرت نبود ، بلكه آزادي بود 
  

  : ذاتي خود حقوق قبال نقش مردم در 
  :  نوع استعداد  است 6انسان داراي چهار رابطه و 

  : چهار رابطه 
  رابطه خود با خود 

  ، خود با ديگري 
  خود با طبيعت

ن به حقوق و آزادي د از قدرت به عنوان مانع رسيدناگر اين رابطه ها بر اساس حقوق و آزاديها بر قرار شو. مي باشند ،  خود با خدا 
  .  رشد مي كنند انسان  گانه 6رها شده و استعدادهاي 

يك و يا دو استعداد فعال هستند و بخش عمده از استعدادها ي بخشي از  در  مردم اكثرمتاسفانه  استعداد است كه 6انسان داراي 
  .  غير فعال مانده اند انسانها 



 استعداد جستن انديشه ،)تعليم و تربيت  ( استعداد علم  ،هبري ، استعداد انس و عشق استعداد ر: مي باشند  استعداد به شرح زير 6
اين استعدادها زماني شكوفا مي شوند كه انسان . راهنما ، استعداد ابتكار و ابداع و خلق ، استعداد فرهنگ و هنر ، استعداد اقتصادي 

  .  نگردد  غافليشدر رابطه هاي چهارگانه اش از حقوق خويش و آزاديها
چون . انساني كه بر حقوق ذاتي خويش عمل مي كند ، تخريب و تحقير و به زير سلطه رفتن را نمي شناسد كه به آن عمل كند 

عمل به حقوق به او اجازه مي دهد كه استعدادهاي او شكوفا شده رشد و . كودكي معصوم و پاك عمل مي كند و مي آموزد 
  . موفقيت را هر لحظه حس كند 

 با اين حقوق ، اين حقوق را در ضا كننده موافقيسندگان اعالميه جهاني حقوق بشر به اين عقيده بودند كه كشورهاي امنو
شاهد اين تحت حكومت واليت فقيه ، متاسفانه در كشورمان . كشورهاي خود تدريس كنند تا انسانها به حقوق خود واقف شوند 

  . مردم تجاوزهاي آشكار مي نمايد هستيم كه قدرت جهت ادامه حيات ، به حقوق 
را برنامه كار خود قرار مبارزه با سانسورها ، استقالل از قدرت ي آزاديخواه و انجمنهاي مدافع حقوق انسانهاست كه در اكار نيروه

 انسانها حقوق بايد نقش خود را در زندگي روزمره. بايد زيست و تمرين در آزادي باشد معتقدان به حقوق انسان كوشش . دهند 
اگر گروههاي موافق حقوق بشر و مخصوصا اپوزيسيون نشان دهند كه زندگي . بيابد تا اعتماد به خود و رشد در حقوق ميسر گردد 
ن استقالل ، زندگي بدون احترام به عقايد ديگران ، فساد و مرگ حقوق است ، وبدون حقوق ، زندگي بدون آزادي ، زندگي بد

  .  ارادهء تحول و زيست در حقوق را خواهد يافت همگان ، مخصوصا نسل جوان
  
  
  
  
  
  


