يک بام و دو هوا
"ناقضان خيرخواه حقوق بشر"
سرکوچه مان در زمان " طاغوت" مش غضنفر قصابی بود که درشرارت و ﻻت منشی کم نظير بود ،ما
اهالی محل ،او را شيطان ميناميديم .مش غضنفر خود تعريف ميکرد  ،وقتی برای مراسم حج به مکه رفته
بود و بعداز طواف کعبه  ،در مراسم سنگ زنی به شيطان در حجراﻻسود ،نوبت به اوکه رسيد تا سنگش را
پرتاب کند ،بناگاه حجراﻻسود ) نماد شيطان( ،در سکوتی که همه جارا فرا گرفته بود ،رو باو کرد وگفت :
مش غضنفر ،تو ديگه چرا سنگ ميپرانی ،تو که از خودمانی!!!
غضنفر در بازگشتش از مﻼقات با شيطان ،قدری از شيطنتش  ،کاسته شد.
در روزهای اخير ،اظهارنظر وزيرکشور اطريش اقای کيکل ،در رابطه با موازين حقوق بشر وسياست  ،و
تقدم سياست جاری دولت ) بخوانيم ايديولوژيکی( بر تعهدات حقوق بشری ،جنجال آفرين شد .اعتراضات به
اين افاضه وزير ،محدود به اپوزيسيون اطريشی نگشته ،بل دامنه وسيعتری يافت و حتی اپوزيسيون ايرانی
را نيز در بر گرفت ،که با فرستادن پيام و پيامک ،خواهان استعفای کيکل از پست وزارت کشور اطريش
گرديدند.
کيکل ايديولوگ راست افراطی ،معتقد است  ،که برای دفاع يا حفظ امنيت ملی)داخلی( ،ميبايست از پرنسيپ
های حقوق بشری منعقد در چهارچوب اتحاديه اروپا عدول  ،واز آن گذر کرد ،تا بتوان با دستی باز وفراغی
آسوده ،متقاضيان پناهندگی را از کشور بيرون انداخت.
در ميان معترضان ايرانی ،هستند کسانی که خود در تفکر سياسی شان ،آلودۀ همان سياست وروشی ميباشند
که کيکل ،نمايندگی اش را يدک ميکشد .بدان معنی که حقوق بشر تا آنجايی محترم است که در تقابل با رفتار
سياسی و ايديولوژيکی شان قرار نگيرد ،آنجاييکه حقوق فردی انسانها ،آزادی بيان ،قلم  ،سنديکاها،
تجمعات ،رسانۀ آزاد ،احزاب سياسی و ......مانعی برای تحقّق دُگم های ايديولوژيکيشان ميشود ،بايد به
بدترين ،خشن ترين وشديد ترين وجهی سرکوب گردند.
هستند کسانی که "خيرخواهانه !!" خواهان نقض سيستماتيک حقوق بشر ،برای استقرار" نظامی مردمی
و عدالت اجتماعی" ميباشند.
حال به شواهدی دا ّل بر اين " سرکوب خيرخواهانه" بنگريم:
 دفاع از نقض حقوق فردی واجتماعی ،در تمام ابعادش  ،به بهانه ساخت ايرانی نوين ار جانب رضا شاه ادامه همين روال در زمان پهلوی دوم  ،به بهانه توسعه و پيشرفت ودفع خطر کمونيسممجوز سرکوب نماد های مدنی و حقوق بشری در کوبا  ،زير لوای مباره با تحريم امريکا
 صدور ّ محدوديت هرنوع آزاديهای فردی و اجتماعی و اردوگاههای کار اجباری در کره شمالی ،با هوا کردنلولوی خطر کره جنوبی
نقض " حقوق بشر آمريکايی" در اتحاد جماهير شوروی  ،به بهانه مبارزه با امپرياليسم
 هوراکشان ِ
ِ
جهانی
 ِگل گيری درب حقوق بشر در چين کمونيستی  ،به بهانه رشد اقتصادی دفاع از سيستم حکومتی اتوکرات فاسد پوتين  ،بدليل ارزيابی مثبت از دو قطبی بودن جهان!1

و....و...و...و
شما خود در مقام مقايسه بر آييد .آيا تشابه آشکار و فاحشی در جان کﻼم کيکل  ،و آنچه که او در آرزويش
است  ،و آنچه که اپوزيسيون" خيرخواه ايرانی"  ،در گذشته و حال  ،زير علَمش سينه ميزند ،وجود ندارد؟
حفاظت از" امنيت ملی " مورد ادعای کيکل ،و سﻼخی حقوق بشر  ،تداعی همان بهانه های مورد قبول
ومقبول اپوزيسيون ايران  :مبارزه با امپرياليسم جهانی  -ايرانی نوين  -تحريم امريکا  -رشد اقتصادی -
فرهنگ منحط غربی و ،....که در مجلس تدفين حقوق بشر ،مرثيه اش را ميخوانند ،نيست ؟
ژن برتری " که صدارت را در خاندانشان موروثی کردند و رياست را از برادر به
روی سخنم با " رهبران ِ
برادر  ،واز پدر به فرزند و نوه هايشان به ارث گذاشتند  ،نيست .روی سخنم با شيفته گان اين ژن های خوب
و آن نوشداروئيست که آنرا به خود نمی پسندند و " فقط" تجويزش را به ديگرا ن پسندند  ،و خود در
ساحل امنی لنگر انداخته و زير چتر گسترده حقوق بشرغربی ،لم داده و به تأييد نقض حقوق بشر ،در
آنطرف آب ها  ،برای ساخت جامعه ای آباد و آزاد مشغولند.
آيا يکبار و فقط يکبار  ،از خود پرسيديم که کدام بخش وموردی در اعﻼميه جهانی حقوق بشر سراغ داريم
که در تناقض با پيشرفت ،اعتﻼی بشر ،حرمت و کرامت انسانی  ،رفاه عمومی ،حق حيات شرافتمندانه،
عدالت اجتماعی و ...قرار گرفته باشد؟قوانين اساسی کليه کشورهای پيشرفته و مترقی جهان  ،حتما و لزما
در انطباق با منشور جهانی حقوق بشر  ،نوشته شده است.
نميتوان هم خر را داشت و هم خرما را .نشستن ميان دو صندلی ،يقينا ً به سقوط مان خواهد انجاميد  ،اگر
کيکل شمشير مبارزه با حقوق بشر را از رو بسته و ما بحق ،خواهان عزل و اخراجش هستيم  ،با همين
معيار هم بايد با آنانی که ساليان سال بخاری خانه شان را با اوراق دفتر اعﻼميه جهانی حقوق بشر ،گرم
نگاه ميدارند ،مقابله کنيم .اين يک بام و دو هوا را چگونه از نظر  -ﻻاقل اخﻼقی  ،-با خود حمل ميکنيد؟
پرسيدند  :مجنون  ،دل در گرو چه چيزی از ليلی بست  ،او نه جمالی و نه کمالی دارد؟ گفتند  ،ليلی را بايد از
چشمان مجنون نگری ،تا هم جمالش و هم کمالش بينی  .کاشف بعمل آمد که مجنون کور مادر زاد
بود !!!!!!!!
غضنفر در روياروئيش با شيطان  ،مجاب گشت که " او " نبايد به " او " سنگ پراند و سنگ نپراند.
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