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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۴ فبروری ٠٩
  

  !آزادی بيان، در قانون اساسی دين بنياد موجود؟
  

، در اولين روز ٢٠٠١ال آقای زلمی رسول، يکی از نامزدان سومين دورۀ رياست جمھوری در کشور ما، بعد از س

مبارزات انتخاباتی شان ضمن يک سخنرانی در ستاد انتخاباتی خود گفت که آزادی بيان يکی از مسائل بسيار با اھميتی 

   .است که او برای تحقق آن کار خواھد کرد

ر وجود بحث آزادی بيان و آرزوی تحقق آن زمانی در يک کشور مطرح می شود که نخست، آزادی بيان در آن کشو

نداشته باشد و دوم، مردم به اھميت فوق العادۀ آزادی بيان به عنوان يکی از مؤلفه ھای اساسی دموکراسی و حقوق بشر 

  .پی برده باشند

لۀ اول، يعنی وجود آزادی بيان در کشور ما، به تحقيق، آنگونه که در کشور ھای غربی بدان توجه و اھتمام کرده أمس

دگم ھای سياسی ـ اجتماعی ـ فرھنگی و عدم تمکين در : علت آن روشن است.  نگرفته استاند، مورد شناسائی قرار

در حالی که در جوامع غربی اين مقوله جزء اساسی ترين حقوق مردم . برابر يکی از مھم ترين حقوق اساسی افراد

  :پنداشته می شود؛ حقی که غير قابل نقض است و شامل

  .دی دريافت و پراکندن ھر گونه خبر، نظر، اطالعات و ابراز عقيده می شودآزادی گفتار، آزادی انتشار، آزا

ويژه طی سال ھای اخير با دگرانديشان در کشور ما شده است، باوجود ورود سيل ه برخورد ھای خشونت آميزی که ب

 انديش ما ھنوز ھم در آسای تفکرات نسبتاً متمدنانه از طريق رسانه ھای متنوع، نمايانگر اين حقيقت است که مردم آزاد

  .اين عرصه مشکالتی بعضاً بسيار جدی داشته و دارند

در غرب، نقطۀ عطف شناسائی حق آزادی بيان و آغاز دوران تمکين به اين حق، تا جائی که من مطالعه نموده ام، 

  . ، سال انقالب کبير فرانسه، بود١٧٨٩، سال انقالب انگستان، و ١۶٨٨

 يک امر به تمام معنی قبول شده است، اما در کشور ما کمی بيشتر از سه صد سال بعد از امروز در غرب آزادی بيان

ی نھادينه نشده ئھنوز ھم چنين آزادانقالب انگلستان و دو صد و بيست و چھار سال بعد از انقالب فرانسه، متأسفانه 

  . است

 کرده است، ولی قانون اساسی کشور ما، ار بنھمۀ دنيای مترقی بنياد قانون اساسی خويش را بر روی اعالميۀ حقوق بش

در افغانستان ": ھرچند در مورد آزادی بيان به مثابۀ بخشی از اعالميۀ حقوق بشر تأکيد روشن دارد، با آوردن اين ماده

منشور ملل متحد و احترام  تيرعا:"بحث ھای"ن مقدس اسالم باشدي تواند مخالف معتقدات و احکام دیچ قانون نميھ
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 یآزادى ھا و حقوق اساس نيمأ و تی، حفظ کرامت و حقوق انسانیعدالت اجتماع"و "  حقوق بشریه جھانيالمبه اع

  . ، مندرج در قانون اساسی را، عمالً از اعتبار ساقط می سازد"مردم

  : مقدمۀ اعالميۀ حقوق بشر در مورد آزادی بيان و آزادی انديشه می گويد

اعضای خانوادٔه بشری اساس آزادی،   ناپذير ھمهٔ  نزلت ذاتی و حقوق يکسان و انتقالکه به رسميت شناختن م از آنجائی "

  ای شده بی توجھی و ناديده انگاشتن حقوق بشر منجر به اعمال وحشيانه  عدالت و صلح در جھان است؛ از آنجائی که

از آزادی بيان و انديشه  واندظھور دنيائی که در آن بشر بتوجدان نوع بشر را به عصيان واداشته است؛ و  است که

 که حقوق بشر بايد توسط  آمال بشر تبديل شده است؛ از آنجائی مند گردد و فارغ از ھراس زندگی کند به باالترين بھره

عليه خود کامگی و سرکوب   عنوان آخرين راه چاره، ناگزير از قيام حمايت قرار گيرد تا اين که بشر به قانون مورد

 که اعضای سازمان ملل در   ھا امری ضروری است؛ از آنجائی ملت  که توسعٔه روابط دوستانه ميان ی از آنجائنگردد؛

برای مردان و زنان  وفاداری خود را به حقوق بنيادين بشر، منزلت و ارزش انسان، و حقوق يکسان منشور اين سازمان

 ھای اجتماعی تالش کنند و در فضائی آزادتر  تپيشرف  اند که برای ابراز کرده اند و نيز با عزمی راسخ بر آن شده

برای احترام   اند که ھمراه با سازمان ملل  که دول عضو متعھد شده از آنجائیوجود آورند؛  به  وضعيت معيشتی بھتری

که رسيدن به  ھای اساسی تالش کنند؛ از آنجائی  آزادی  گزاردن به حقوق بشر در دنيا و رعايت اين حقوق و ايجاد

مجمع  وسيله  ؛ بدين  ترين اھميت را برای اجرای کامل اين تعھد دارد ھا بيش آزادی   مشترکی از اين حقوق ودرک

معياری مشترک برای دستيابی تمامی مردم و ۀ عمومی سازمان ملل متحد؛ اعالمئه جھانی حقوق بشر را که به مثاب

مفاد اين  که با توسل بدان ھمٔه اشخاص و ھمٔه نھادھای اجتماعی کند   داند اعالم می می تمامی ملل دنيا به اھداف ياد شده

ھا را تشويق  آموزش آن احترام به اين حقوق و آزادی اعالميه را پيوسته در نظر داشته باشند و تالش کنند تا با تدريس و

حقوق را ھم  آمد و رعايت اينی و اجرای کار ئالمللی، شناسا  در سطح ملی و بينگام به گام کرده و با اتخاذ تدابير

  ".کشورھا ھستند تضمين کنند  ھائی که تابع اين درميان مردم کشور ھای عضو و نيز مردم سرزمين

اما در قانون اساسی کشور ما اين باالترين . در اعالميه، آزادی بيان يکی از باالترين آمال بشری به حساب آمده است

لۀ جنسيت، موضوع حق متفاوت زن و مرد در ازدواج، أمس.  احکام دين: بهآمال يا خواسته ھای بشری مقيد می شود

 از اعمال مغاير اعالميه پنداشته شده زئیزندگی زناشوئی و در فسخ ازدواج را که در اعالميۀ حقوق بشر به روشنی ج

  ن حل کرد؟ است و ما طی صد ھا سال با آن مشکل داريم، با وجود اين قانون اساسی دين محور، چگونه می توا

مقيد کننده ای در قانون اساسی، می تواند حل ۀ ھمينطور حق آزادی عقيده و وجدان را چگونه، با وجود چنان يک ماد

کرد؟ فرض کنيم انسان ديگری مانند آقای مھدوی، باری و در جائی، در مورد دين خالف معمول، به جا يا بی جا، 

د چنين قانون اساسيی از وی در برابر معترضين خشمگين حمايت کرده ابرازی نظری کرد، آيا دولت می تواند، باوجو

  نام حق آزادی بيان تأمين کند؛ بدون اين که تبعيد شود؟ يا جلو کاری را که با عبدالرحمن شد، بگيرد؟ ه امنيت او را ب

ن اساسيی، حمايت دولت چگونه کامبخش ھا و زلمی ھا را که مرتکب ھيچ گناھی نشده بودند، با موجوديت چنين قانو

  خواھد کرد؟

 می تواند ی يافته است، ھر انسانی با ھر دين و مذھبادر کشور ھائی که قانون اساسی شان بر پايۀ اعالميۀ حقوق بشر بن

اما در کشور ما اين مشکل را، اگر يک انسان نيک، صادق، . خود را برای احراز کرسی رياست جمھوری نامزد کند

 از ميان ھموطنان ھندو يا عيسوی و يھود ما خود را برای اين مقام نامزد کند، با وجود بند پاک و صاحب اھليت کافی

تبعه  - ١ : باشدیل ميط ذي شود، واجد شراید مياست جمھورى کاندي که به ریشخص :"يک مادۀ شصت و دو

 کنند چگونه بر طرف می، "دگرى را نداشته باشيت کشور دين افغان بوده و تابعيافغانستان، مسلمان و متولد از والد

   چگونه از حق چنين اشخاصی دفاع خواھند کرد؟ و
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آقای قطب الدين ھالل، يکی ديگر از نامزدان رياست جمھوری، از برنامه ھای تلويزيونی برخی از تلويزيون ھا 

شبخند يکی از . افق نيستنداين برنامه ھا با آموزه ھای دينی مو. شکايت نموده گفت که جلو اين برنامه ھا بايد گرفته شوند

  . برنامه ھائی بود که وی با صراحت بدان اعتراض نمود

ھرکس حق دارد در حيات فرھنگی جامعه مشارکت کند و از ":  بند يک و دو اعالميۀ حقوق بشر آمده است٢٧ ۀدر ماد

دی ھر محصول علمی، ھرکس حق دارد از منافع معنوی و ما. مند شود  ھای علمی و فوايد آن بھره ھنر و پيشرفت

    .ادبی يا ھنری که خود پديد آورندٔه آن است استفاده کند

  جلو چنين انديشه ھا و چنين افراد را با موجوديت چنان يک قانون اساسی دين بنياد چگونه می توان گرفت؟ 

ش خويش دانسته، ملکيت نام اين که ما را خداوند به خاطر جھادی که در راه خدا نموده ايم مستحق بخشه صد ھا انسان ب

ھزاران انسان را غصب نموده اند، با وجود چنين قانون اساسی دين بنياد، دولت چگونه از اين دين باوران ملکيت ھای 

  ...غضب شدۀ مردم را پس گرفته به مستحقين آن دو باره مسترد می کند؟ و

، به شمول آزادی ھای فردی که آقای وردک با چنين قانون اساسيی، تضمين آزادی ھای مندرج در اعالميۀ حقوق بشر

من آزادی بيان را : " يکی ديکر از نامزدان رياست جمھوری بدان اشاره نمودند، يا سخن آقای امين ارسال که می گويد

اما با موجوديت يک قانون اساسی حقوق بشر بنياد، در صورتی که . ، غير ممکن است"به کلی يک چيز حتمی می دانم

   وضع شود، چرا؟ چنين قانونی

آيا آقای زلمی اين توان را در خود می بينند که يک قانون حقوق بشر بنياد را جايگزين قانون اساسی دين بنياد موجود 

  بنمايند؟  

ه من که چنين توان جسورانه ای را که آزادی را در کل و آزادی فردی و آزادی بيان را به شکل ويژۀ آن در کشور ما ب

کند، با تأسف در حال حاضر در وجود ھيچ يک از نامزدان رياست جمھوری نمی بينم؛ ھر چند چنين طور قطعی تثبيت 

  .ی بسيار پسنديده و انسانی می باشد و من جداً و بدون ھيچ مانعی از آن پشتيبانی و حمايت می کنمئآرزو

ا وجود اين چرا چنين وعده ای را به خوبی می دانند، اما به اين موضوع را به يقين خود آقای رسول و آقای وردک ھم  ب

  !!وانه و توانی، بايد اين آقايان به اين پرسش پاسخ بگويندتچه پشمردم می دھند؛ با چه تمسک، و 

به اميد آن روزی که مردانی در کشور ما ـ جائی که برخی اوقات سرسخت ترين مدعيان آزادی بيان ھم سوگمندانه بدان 

يدا شوند که به جای قانون اساسی دين بنياد موجود، يک قانون اساسی حقوق بشر محور پابندی نشان نمی دھند ـ ھم پ

  ! بگذارند و ملت ما را ھم به سان ديگران به رستگاری برساننداءوضع کنند و آن را به منصۀ اجر

٠۶/٠٢/٢٠١۴  

  

   

    

  

   

    

 


