สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๔๒๒ ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท ๐-๒๒๑๙-๒๙๕๙ โทรสาร ๐-๒๒๑๙-๒๙๕๙

แถลงการณ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประเทศไทย
เรื่อง สงครามอิรัก กับปญหาอนาคตนิติธรรมโลก
๑. ตามที่ไดมีการกอสงครามอิรักขึ้นในทามกลางเสียงเรียกรองทักทวง และตอตานจากตั้ง
แต อ งค พ ระสั น ตปาปา จอห น พอลที่ ๒ คณะกรรมการนั ก นิ ติ ศ าสตรระหวางประเทศ (International
Commission of Jurists) ศิลปน นักวิชาการ ปญญาชน และประชาชนพลเมืองผูมีใจรักสันติภาพ สิทธิเสรี
ภาพ และความเป น ธรรมทั่ วโลก กั บ ทั้ งยังเป นสงครามในยุ คของขี ดความสามารถทางแสนยานุ ภาพ
ยุทโธปกรณ การทําลายลางอยางรวดเร็วกวางขวาง และโหดเหี้ยมรุนแรง อยางที่ไมเคยมีมาแตกอนใน
ประวัติศาสตรมนุษยชาติ ในประการสําคัญ สงครามการสูรบมีทาทีวาจะยืดเยื้อ และขยายขอบเขตความ
โหดเหี้ยมรุนแรงขึ้นโดยลําดับ ดังที่ปรากฏเปนขาวใหไดสดับตรับฟงกันทั่วไปแลวนั้น
๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประเทศไทย ไดศึกษาติดตามเรื่องราวความเปน
ไปของปญหาความขัดแยงนี้มาดวยความหวงใย ในขณะเดียวกัน ก็มีความชื่นชมในขันติธรรมความเปน
อารยะโดยเฉพาะอยางยิ่งของบรรดาชาติมหาอํานาจ ที่พ ยายามจัดการแกไขปญ หาโดยสันติวิธี และ
กระบวนการนิติธรรมสวนหนึ่งของสหประชาชาติ คือ คณะมนตรีความมั่นคง แตแลวทั่วโลกก็ตองพากัน
ผิดหวังอยางแรง ที่โอกาสวิถีทางความชอบธรรมเชนวานั้น ตองเปนหมันไป เพราะเหตุจากความยึดถือ
กําลังอํานาจสวนตนขึ้นเปนใหญเหนือหลักการนิติธรรม นับเปนการกาวกระโดดถอยหลังอยางนาเสียดาย
ยิ่ ง และทั้ งยั งเป น การขั ด ต อ เจตนารมณ กฎบั ต รสหประชาชาติ ซึ่ งพยายามสถาปนาหลั ก การ และ
กระบวนการจัดการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประเทศโดยสันติวิธี จากบทเรียนความหฤโหดของ
สงครามโลกครั้งที่ ๒
๓. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประเทศไทย เปนเพียงองคกรเล็กๆ องคกรหนึ่ง
จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มีภาระหนาที่ในดานการคุมครอง และสงเสริมสิทธิมนุษย
ชนในประเทศไทย แตก็มีความตระหนักดีวา ปญหาสงคราม และสันติภาพระหวางประเทศเปนเรื่องที่มี
สวนเกี่ยวของ และสงผลกระทบโดยตรงตอสิทธิมนุษยชน ในโอกาสที่พบปะเสวนากับคณะเอกอัครราช
ทูตแหงสหภาพยุโรป ประจําประเทศไทย เมื่อเร็วๆ มานี้ ก็ไดปรารภถึงความตระหนักในความเปนจริงขอ
นี้ การศึกษาติดตาม และความกังวลสนใจในปญหาสงครามอิรัก จึงนับเปนภาระหนาที่สวนหนึ่งของคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ แมจะไมไดอยูในสถานะบทบาทที่จะสามารถทําอะไรไดเทาไรนัก แต
อยางนอยในฐานะที่สิทธิมนุษ ยชนเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ เรื่องสงคราม และสันติภาพ อันเปนปญ หา
ระดับโลก ดังกลาวแลว จึงเปนธรรมดาที่ประชาชนคนไทยจําเปนจะตองทําความเขาใจ และถือเปนภาระ
หนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ที่จะพึงสงเสริมการเรียนรู ทําความเขาใจเชนวานี้
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๔. จะอยางไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประเทศไทย ก็ถือเปนหลักการ
โดยเคร งครั ด เช น กั น ที่ จ ะไม เข า ไปเกี่ ย วข อ งในเรื่ อ งของป ญ หาการขั บ เคี่ ย วช ว งชิ งอํ า นาจ และผล
ประโยชนของคูพิพาทสงคราม หากแตจํากัดอยูแตในขอบเขตของปญหาเรื่องกระบวนการความถูกตอง
ชอบธรรม ตามหลักการนิติธรรม และความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อการคุมครอง และสงเสริมสันติ
ภาพ และสิทธิมนุษยชน
๕. บนพื้นฐานของเจตนารมณ และหลักการดังกลาว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ประเทศไทย จึงไดประสานการเรียนรูรวมกันกับผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ และเห็นสมควรนําเสนอแนวทาง
ปฏิบัติ ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับสงครามอิรัก อันเปนปญหาเฉพาะหนา และสันติภาพ รวมทั้งประเด็นปญหา
เกี่ยวกับบทบาท และอนาคตของสหประชาชาติ และหลักการนิติธรรม ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
ดังนี้
๕.๑ ในสวนของประเทศคูพิพาทสงคราม นอกเหนือไปจากขอทักทวงถึงความ
ถู ก ต อ งชอบธรรมตามกฎหมายของการก อ สงครามอิ รั ก แล ว คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห งชาติ
ประเทศไทย ขอแสดงความสนับสนุนอยางเต็มที่ ตอขอตักเตือนของคณะกรรมการนักนิติศาสตรระหวาง
ประเทศ รวมทั้งสภากาชาดสากล ถึงหลักปฏิบัติการสูรบของคูพิพาทสงครามที่จะพึงตองยึดถือพันธะ
กรณีตามหลักการมนุษยธรรม และสิทธิมนุษยชน ภายใตอนุสัญญากรุงเจนีวา เปนตนวา ใหความเคารพ
ตอบูรณภาพดินแดนของประเทศเปนกลาง การแยกแยะระหวาง คนกับเปาหมายทางการทหาร และพล
เรือน การหามใชอาวุธโหดรายทารุณ การหามใชอาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ และอาวุธปรมณู ขอปฏิบัติตอ
บุ ค คลที่ ต กเป น เชลย ข อ ปฏิ บั ติ ต อ ผู ป ว ย และได รั บ บาดเจ็ บ การห า มการกระทํ า อาชญากรรมต อ
มนุษ ยชาติ ความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวของตั้งแตระดับผูนําทางการเมือง ลงไปจนถึงพลทหาร
ระดับลาง และการสงตัวผูกระทําผิดขึ้นสูศาลอาญาระหวางประเทศ ฯลฯ
๕.๒ ในสวนของบทบาทสหประชาติระหวางสงคราม ถึงแมตองประสบกับความ
ลมเหลวในการระงับยับยั้งสงคราม ซึ่งเปนสิ่งที่พอเขาใจกันไดในสภาวะเกมอํานาจเศรษฐกิจการเมืองที่
เปนอยู แตก็ใชวาสหประชาชาติจะยุติบทบาทลงโดยสิ้นเชิง ในทางตรงกันขาม กลับนาจะถือเปนภาระ
หน าที่ รับ ผิ ด ชอบดู แ ลติ ด ตาม และตรวจสอบ กระบวนปฏิ บั ติ ก ารสงครามสูรบ ให เคารพต อ หลัก การ
มนุษยธรรม และสิทธิมนุษยชน ตามพันธะกรณี กฎหมายระหวางประเทศดังกลาว รวมทั้งภาระความรับ
ผิดชอบอื่นๆ ที่จะพึงมีตามมาทั้งระหวางสงคราม และภายหลังสงคราม
๕.๓ สันติภาพหลังสงคราม เปนที่นายินดีวาขณะนี้ไดมีความเห็นพองตองกัน ที่
จะใหสหประชาชาติเขามามีบทบาทเปนแกนกลางในการฟนฟูบูรณะหลังสงคราม แตทั้งนี้ หมายความวา
การเรงใหสถานการณกลับคืนสูสันติภาพโดยเร็ว ดังที่เรียกรอง และคาดหวังกัน จะตองไมเปนการฉวย
โอกาสโหมกําลังรวบรัดทําลายลาง อันเปนการขัดตอหลักการมนุษยธรรม และสิทธิมนุษยชนดังกลาวขาง
ตน รวมทั้งการฟนฟูบูรณะประเทศอิรัก ก็จะตองไมใชเปนไปเพื่อเปดชองทางใหเขาไปฉกฉวยแบงปนผล
ประโยชนเชิงธุรกิจการคา การเงิน และทรัพยากรซึ่งมีการพูดกันหนาหูกันอยูในเวลานี้
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๕.๔ อนาคตสหประชาชาติกับนิติธรรมโลก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง
ชาติ ประเทศไทย ขอเรียกรองใหระดมความคิด แนวทางปฏิรูปใหสหประชาชาติ มีพื้ นฐานความเปน
ประชาธิปไตยขึ้น ทํานองเดียวกันกับที่กลุมประเทศมหาอํานาจเคยปฏิบัติมาตอนใกลจะสิ้นสุดสงคราม
โลกครั้งที่ ๒ เพื่อสถาปนาสันติภาพ และสิทธิมนุษยชนจากบทเรียนอันเจ็บปวดมาแลวในประสบการณ
สงครามสูรบกับระบอบเผด็จการนาซี และฟาสซิสต โดยเฉพาะอยางยิ่ง เกี่ยวกับสถานะบทบาท และสิทธิ
อํานาจในสวนของสมัชชาใหญ ซึ่งมีหลักการคะแนนเสียงเทาเทียมกันของทุกประเทศสมาชิก รวมทั้งการ
เป ด ช อ งทางให ภ าคประชาสั งคม และองค ก รพั ฒ นาเอกชน เข า มามี ส ว นร ว มอย า งมี ค วามหมายต อ
กระบวนการตั ด สิ น ใจของสหประชาชาติ แนวการปฏิ รูป ที่ ว านี้ น าจะถึ งเวลาที่ จํ า เป น ต อ งได รั บ การ
พิจารณาในยุคของโลกาภิวัตนปจจุบัน หลังจากที่กฎบัตรสหประชาชาติ ไดใชงานมากวาครึ่งศตวรรษแลว
๕.๕ สันติภาพกับการพัฒนาสิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย ปญหาความยุง
ยาก และความลักลั่นขัดแยงทั้งหลายทั้งปวง กลาวไดวาเปนผลมาจากขาดความจริงจัง และเหมาะสมใน
การปฏิรูป และพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง ของประชาชาติตางๆ ใหไดมีพื้นฐานความเปนประชาธิปไตย
และความเคารพในศักดิ์ศรี และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การปฏิรูปและพัฒนาที่วานี้ ไมไดหมายความ
ถึงเพียงแครูปแบบ อยางเชน การมีรัฐธรรมนูญ มีการเลือกตั้ง มีพรรคการเมือง และรัฐสภา เทานั้น ซึ่ง
เกิดขึ้นแพรหลายทั่วโลกในปจจุบัน แตก็มิไดทําบทบาทหนาที่ของตัวแทนปากเสียงของมวลสามัญชน
ระดับรากหญาโดยแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง สิทธิมนุษยชนในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ยังมิ
ไดรับการยอมรับนับถืออยางจริงจัง ทั้งในหมูชาติพัฒนาแลว และที่กําลังพัฒนา ประสบการณชี้ใหเห็นวา
การสูญเสียสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม มีผลกระทบตอสิทธิสวนบุคคล และสิทธิทางการเมืองอยางไมอาจ
หลีกเลี่ยงได และทั้งหมดยอมนํามาสูระบอบการกดขี่ขูดรีด และความลักลั่นขัดแยงรุนแรงในที่สุด
ปญหาสันติภาพ สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย ที่กลาวมาทั้งหมดนับเปนเรื่องภารกิจที่มี
ความหมายความสําคัญใหญหลวงตออนาคตของโลกโดยสวนรวม เปนภารกิจที่ตองอาศัยความเขาใจ
และการเรียนรูรวมกันของทุกๆ ฝายทุกระดับของสังคม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประเทศ
ไทย หยิบยกประเด็นปญหาเหลานี้ขึ้นมา ก็ดวยความตระหนักวา ปญหาสงครามอิรัก และการฟนฟูบูรณะ
ที่กําลังกลาวขวัญถึงกันในขณะนี้ เปนภาพสะทอนของสภาวะปญหาทั่วโลก แมจะอยูในบริบทที่แตกตาง
หลากหลายกันออกไป แตตางก็คงอยูบนหลักการพื้นฐานที่จะตองมองรวมกันอยู กลาวคือสิทธิมนุษยชน
นิติธรรม และประชาธิปไตย ทั้งระดับภายในชาติ และระหวางชาติ ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการสราง
เสริมสันติภาพในโลก

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๓๐ มีนาคม ๒๕๔๖

แถลงการณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง สงครามอิรัก กับปญหาอนาคตนิติธรรมโลก
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