دیدگاه مقام معظم رهبری در ارتباط با مسائل حقوق بشری
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نویسنده :اکرم فضلی خانی
چکیده
حفــظ حقــوق بشــر و کرامــت انســانی از مباحــث اساســی و مــورد تأمــل در هــر جامع ـهای اســت و دولتمــردان
کشــورهای مختلــف هریــک بــه گون ـهای ســعی دارنــد حتــی در ظاهــر دم از آن بزننــد .مقــام معظــم رهبــری در
بیانــات مختلــف خــود و در مراســم گوناگــون دیــدگاه خــود را نســبت بــه ایــن امــر مهــم آشــکار ســاخته و بــه
گــوش جهانیــان رســاندهاند .در ایــن تحقیــق بیانــات و دیدگاههــای حضــرت آیــتاهلل خامنــهای (مدظلهالعالــی)
دربــاره حقــوق بشــر و برخــی از مــوارد نقــض آن توســط بزرگتریــن مدعــی دروغیــن حقــوق بشــر یعنــی آمریــکا
بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت.
کلیدواژه :مقام معظم رهبری ،فلسطین ،حقوق بشر ،حقوق زنان ،گفتمان اسالمی ،گفتمان غرب
مقدمه
حقــوق بشــر مفهومــى عمیــق و ریشــهدار در تفکــر
انســانى و دینــى اســت .حقوقبشــر حقوقــی اســت کــه

بــه انســان ،بـه ِ
صــرف انســان بودنــش ،بــدون توجــه بــه
دیــن ،فرهنــگ ،زبــان ،نــژاد ،ملیــت ،مقــام ،خویشــاوندی،
تبــار و قومیــت و ...تعلــق میگیــرد .در واقــع تاریــخ
تمــدن بشــر نشــانگر کوشــش پیامبــران ،فالســفه و انســان
دوســتان مشــرق و مغــرب زمیــن در اعتــای شــأن و
کرامــت انســان و دفــاع از حقــوق و آزادیهــای اساســی
او میباشــد .در عصــر حاضــر نیــز مبحــث حقــوق بشــر
بــر ایــن موضــوع مهــم ناظــر اســت .ایــن حقــوق ،از حق
زیســتن کــه طبیعیتریــن حــق انســان بــه شــمار مـیرود،
شــروع میشــوند و بــه حقــوق معنــوی کــه موجــد کمــال
و اعتــای بشــر هســتند ،مثــل آزادی بیــان ،آزادی قلــم و
اندیشــه ختــم میگردنــد .در اعالمیــۀ جهانــی حقــوق
بشــر حقوقــی مطــرح شــده کــه افــراد بــه خاطــر انســان
بــودن از آن منتفــع میشــوند .اســاس و پایــه آن نیــز
اصــل تســاوی اســت ،زیــرا تمامــی انســانها هماننــد
یکدیگــر از مرتبــۀ انســانی برخوردارنــد .لــذا نمیتــوان
افــراد انســانی را از هیچیــک از ایــن حقــوق محــروم کــرد

و انســانها بــدان دلیــل کــه عظمــت وشــکوه دارنــد و
در انســان بــودن همــه بــا هــم مشــترکند ،شایســته تکریــم
هســتند .آییــن رحمــت و رأفــت اســام ،از زمــان تأللــو
خویــش ،از منظــری الهــی بــه بهســازی وضعیــت بشــر و
حفــظ حقــوق و کرامــت و ارزشهــای انســانی نگریســته
و توجــه ویــژهای بــه ایــن امــر مبــذول داشــته اســت.
اســام همــواره کوشــیده تــا مــکارم اخالقــی را بــه
نهایــت کمــال برســاند .بــه همیــن دلیــل شــواهد بســیار
غنــی در منابــع قرآنــی و روایــی ،ایــن موضــوع را تأییــد
میکنــد.
در ایــن نوشــته ســعی بــر آن اســت تــا دیــدگاه مقــام
معظــم رهبــری را دربــاره حقــوق بشــر مــورد بررســی
قــرار داده و باتوجــه بــه ســخنان ایشــان ،نظــرات وی را
دربــاره مســائل مختلفــی کــه بــه نوعــی بــا حقــوق بشــر
و نقــض آن مرتبــط هســتند ،جویــا شــد.
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای (مدظلهالعالــی) معتقدنــد
کشــور آمریــکا بزرگتریــن ناقــض حقــوق بشــر اســت
و نبایــد ادعــای حقــوق بشــر داشــته باشــد .در اینبــاره
ایشــان میفرماینــد :آمریکاییهــا حــق ندارنــد نــام
حقــوق بشــر را بــر زبــان جــاری کننــد .کســانی کــه لکــه
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ننــگ کارهایــی از قبیــل زنــدان گوانتانامــو و ابوغریــب

بهتــر از غــرب اســت .آنگونــه کــه مقــام معظــم رهبــری

و بمبــاران مناطــق مســکونی در عــراق و افغانســتان و

میفرماینــد:

جاهــای دیگــر روی پیشــانی آنهاســت ،مظهــر نقــض

گفتمــان اســامی ،طــرفدار عدالــت اســت ،طــرفدار

حقــوق بشــر ،خــود آنهــا هســتند؛ اینهــا وقاحــت

آزادی بشــر اســت ،طــرفدار از بیــن رفتــن زمینههــای

دارنــد کــه بــاز هــم از حقــوق بشــر حــرف میزننــد.

اســتکبار و اســتعمار اســت ،طــرفدار نابــودی نظــام

کشــورها را متهــم میکننــد بــه حمایــت از تروریســم!

ســلطه در همـهی جهــان اســت؛ یعنــی در دنیــا دو جنــاح

تروریســتها زیــر بــال خــود آمریکاییهــا رشــد

ســلطهگر و ســلطهپذیر وجــود نداشــته باشــد؛ ایــن

کردهانــد .طالبــان در افغانســتان زیــر بــال خــود

گفتمــان نظــام اســامی اســت؛ ایــن همــان پرچمی اســت

آمریکاییهــا بــه وجــود آمدنــد و رشــد کردنــد.

کــه دســت شــما اســت .نقطـهی مقابــل آن ،یــک گفتمــان

امــروز هــم منافقیــن کــه منفورتریــن و زشــتروترین

ظالمانــه ،زورگویانــه ،متکبّرانــه و خودخواهانــه اســت از

تروریســم ابــزار دســت آمریکاییهاســت؛ آن وقــت
ایــن و آن را متهــم میکننــد کــه شــما طرفــدار تروریســم

ســلطهگر عالــم کــه متّکــی بــه بنگاههــای اقتصــادی

بــزرگ جهاننــد؛ همیشــهی دنیــا بودهانــد ،امــروز هــم

هســتید! تروریســمی کــه آنهــا میگوینــد ،مرادشــان

هســتند؛ در گذشــته بــا صراحــت و وقاحــت آشــکار

مبــارزات مردانــه و شــجاعانه و فداکارانــه فلســطینیهای

زبانــی ،حقیقــت خودشــان را نشــان میدادنــد؛ امــروز

فــداکار اســت .آنهــا توقــع دارنــد کــه ملــت ایــران در

در پوشــشهای گوناگــون الفــاظ زیبــا ،مثــل حقــوق

ظلــم آنهــا نســبت بــه ملــت فلســطین شــریک شــود! این

بشــر ،مثــل عــدم خشــونت و امثــال اینهــا ،منافقانــه و

هــم یکــی دیگــر از توقعــات ابلهانــه آنهاســت(.روزنامه

ریاکارانــه کار خودشــان را پیــش میبرنــد؛ ا ّمــا چشــمان

بــا توجــه بــه مقدمــه ذکــر شــده ،ابتــدا بــه تفــاوت

ایــن دو گفتمــان را در مقابــل هــم ببینــد)1394/02/30( .

حقــوق بشــر در گفتمــان اســام و غــرب پرداختــه

حقــوق بشــر در ســایهی عــدل اســامی و احــکام

و ســپس مــوارد نقــض آن در حقــوق زنــان ،حقــوق

اســامی تحقــق پیــدا میکنــد و در دســتگاه قضایــی،

اقلیتهــا و مســئله فلســطین از دیــدگاه مقــام معظــم

حقــوق بشــر بایــد هوشــیارانه ،نــه بــا معیارهــا و

رهبــری بیــان میشــود.

ضابطههــای دروغینــی کــه امــروز غــرب ارائــه میکنــد؛

تروریســتها هســتند ،زیــر بــال آنهــا هســتند.

جمهــوری اســامی)1383/11/11 :

حقوق بشر در گفتمان اسالم و غرب
در گذشــته مدرنیســم از تفکــرات معنــوی و الهــی
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ســوی قدرتهــای انحصارطلــب عالــم ،قدرتهــای

تیزبیــن م ّلتهــا میتوانــد تشــخیص بدهــد؛ میتوانــد

بلکــه بــا معیارهــای اســام ،مــورد دقــت تمــام قــرار
گیــرد .ممکــن اســت در گوشــه و کنــار جامعــهی مــا،
بــه وســیلهی آحــاد مــردم یــا بــه وســیلهی دســتگاهها،

جــدا شــده و دانشــمندان و متفکــران غربــی ایــن دو را

مــواردی کــه از طــرف اســام حقیقتــ ًا حقــوق بشــر

نقطــه مقابــل هــم میدانســتند و آنچــه را کــه رنــگ و

شــناخته شــده اســت ،نقــض شــود .بایــد دفــاع از حقــوق

بــوی مذهبــی داشــت ،ارتجاعــی میدانســتند .امــا

بشــر ،بــه وســیلهی قــوهی قضاییــه انجــام گیــرد .اســام

امــروزه مشــخص شــده عدالــت اجتماعــی و حقــوق

حتــی بــرای مجرمیــن هــم حقــوق قائــل اســت .کســی

بشــر بــه ســبکی کــه اســام مطــرح میکنــد بــه مراتــب

حــق نــدارد بــه فــردی کــه بناســت اعــدام شــود ،دشــنام

بدهــد .بایــد حقــوق انســان و حقــی کــه خــدای متعــال
بــرای آحــاد انســان معیــن کــرده اســت ،نســبت بــه

همـهی افــراد و در همـهی مــوارد ،کامـ ً
ا رعایــت شــود.
(بیانــات در دیــدار مســئوالن قضایــی)1371/10/23،
حقــوق بشــر در ســایهی اســام و حکومــت اســامی
تأمیــن میشــود؛ اســام اســت کــه میگویــد «:ان

الحکــم ّال َّلل امــر ّال تعبــدوا ّال ایّــاه» .ایــن حکــم ،هــر

حاکمیــت ظالمان ـهای را نفــی میکنــد .هیــچ کــس حــق
نــدارد بــر مــردم حاکمیــت داشــته باشــد؛ مگــر آنکــه
دارای معیارهــای پذیرفتــه شــده باشــد و مــردم او را
پذیرفتــه باشــند(.بیانات در دیــدگاه کارگــزاران نظــام،
()1370/11/13
هــدف دشــمنان جهانــی بــا انقــاب مــا ایــن اســت
کــه بــا اســام مبــارزه کننــد؛ چــون کــه اســام را باعــث
کوتــاه شــدن دســت غارتگــران میداننــد .بــا اســام
مخالفنــد و آن را ضــد حقــوق بشــر معرفــی میکننــد.
هدفشــان ایــن اســت کــه اســام را از چشـمها بیندازنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه اســام پرچمــدار حقــوق بشــر
اســت(.بیانات دردیــدار مــردم قــم)1371/10/19،

مسئله فلسطین
طــرح مســئله حقــوق بشــر از جانــب غربیهــا و بــه
خصــوص آمریــکا وســیلهای بــرای فریــب مــردم اســت.
آمریــکا از ایــن وســیله اســتفاده میکنــد تــا افــکار
عمومــی را در کشــورهای مختلــف تحــت تأثیــر قــرار
داده و رفتارهــای ضــد حقــوق بشــری خــود را توجیــه
کنــد .یکــی از مــوارد آشــکار نقــض حقــوق بشــر،
حمایــت از اســرائیل در مســئله فلســطین اســت کــه
حضــرت آیتاهللخامنــهای بــه کــرات در فرصتهــای
مختلــف بــه ایــن قضیــه پرداختــه و آمریــکا را عامــل
اصلــی فجایــع غیــر انســانی در فلســطین میدانــد .در
ذیــل بــه نمونههایــی از ایــن ســخنان اشــاره میشــود.
آمریــکا در همــه جنایاتــی کــه امــروز در فلســطین
اتّفــاق میافتــد ،شــریک جــرم اســت( .خطبههــای
نمازجمعــه)1381/01/16 ،
بعــد از گذشــت شــصتوپنج ســال از اشــغال رســمی
فلســطین ،هنــوز ظلــم و جــور و اجحــاف بــه آن ملــت
مظلــوم بــه طــور روزانــه ادامــه دارد؛ تخریــب خانههــا،
دســتگیر کــردن بیگناهــان ،جــدا کــردن فرزنــدان از
پــدران و مــادران ،انباشــتن زندانهــا از کســانی کــه
بــدون گنــاه در زنداننــد یــا دوران محکومیــت زندانــی
خــود را ســپری کردنــد؛ و دردنــاک اینکــه قدرتهــای
مســلط غــرب هــم از آن جنایتــکاران بــا هم ـهی وجــود
حمایــت میکننــد .ایــن یکــی از مصیبتهــای دنیــای
امــروز کنونــی اســت کــه از یــک ظلــم آشــکار کــه

مر ّکــب اســت از دههــا و بلکــه صدهــا ظلــم بــه
طــور متراکــم ،کســانی حمایــت میکننــد کــه ادعــای
طرفــداری از حقــوق بشــر ،از دموکراســی و از اینگونــه
شــعارهای زیبــا و رنگیــن بــر زبــان دارنــد ،امــا در عمــل
از جنایتــکاران حمایــت میکننــد)1392/05/18( .
اگــر در داخــل ســرزمینهای فلســطین اشــغالی

کوچکتریــن آبــی از آب تــکان بخــورد ،فــورا ً رئیــس
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جمهــور امریــکا از «کاخ ســیاه» ســر بیــرون مــیآورد
و حرفــی میزنــد ،بــرای اینکــه بــا پیــش کردههــا
و ســگهای دســتآموز اســرائیلی خــود ،هماهنگــی
کــرده باشــد( .دیــدار پرســنل و فرماندهــان ارتــش،
)1375/01/28

امــروز کشــته شــد ِن جــوان ،کــودک ،پیرمــرد و پیــرزن

فلســطینی و غیرمســلح فلســطینی یــک کار روزمره شــده؛
ایــن چیــز عجیبــی اســت؛ ایــن حادثــهای اســت کــه

واقعــ ًا تاریخــی اســت؛ ایــن در تاریــخ خواهــد مانــد.

(خطبههــای نمازجمعــه)1383/01/15 ،

کیســت کــه منظــره حمــل پُراحســاس کـ ِ
ـودک یکــی

دو ســالهای را کــه کشــته شــده اســت ،ببینــد و بتوانــد
راحــت بخوابــد؟ (در دیــدار جمعــی از کارگــران و
معلمــان)1381/02/11 ،
کیســت کــه محاصــره مــردم را در خانههــا و کوچههــا

و خیابانهــا و شــهرهایی کــه متع ّلــق بــه آنهاســت و
زمینــی کــه اســتخوان اجــداد آنهــا قرنهاســت در آن
دفــن اســت ،ببینــد و متأثّــر نشــود؟(در دیــدار جمعــی از
کارگــران و معلمــان)1381/02/11 ،
آالم مــردم فلســطین ،آالم و دردهــا و رنجهــای
ماســت( .در دیــدار کارگــزاران نظام و ســفرای کشــورهای
اســامی)1379/01/07 ،
امــروز فریــاد ملــت فلســطین بلنــد اســت کــه

برابــری انســانها در پیشــگاه قانــون موضوعــی اســت
کــه مــورد تأکیــد و پذیــرش همــه نظامهــای حقوقــی
قــرار گرفتــه اســت .در عصــر ســازمان ملــل متحــد و
پیدایــش حقــوق بینالملــل ،اصــل برابــري همــراه
بــا اصــل عــدم تبعیــض ،دو رکــن اساســی مقــررات
بینالمللــی حقــوق بشــر بــود و در رونــد تحــول و
توســعه مقــررات بینالمللــی حقــوق بشــر مــورد تأکیــد
قــرار گرفــت( .مظفــری)4:1376،
در ســال  1948اعالمیــه ســازمان ملــل تحــت عنــوان
اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر بــه تصویــب رســید .در
ایــن اعالمیــه بــه برابــري و آزادي تمامــی افــراد بشــري
و نفــی تبعیــض پرداختــه شــد .امــا متأســفانه آنچــه در
عمــل دیــده میشــود بــر خــاف مقــررات و تعهــدات
منــدرج در اعالمیههــا و قوانیــن و مقــررات اســت و بــه
نقــض حقــوق اقلیتهــا و تبعیــض نــژادی بخصــوص
در آمریــکا پرداختــه شــده اســت .مقــام معظــم رهبــری
کشــورهای غربــی را ناقــض حقــوق اقلیتهــا دانســته و
در ایــن خصــوص بیــان مینماینــد :زمانــی کــه اقلیــت
مســلمان بســیاری از کشــورهای اروپایــی ،مــورد آزار،
تبعیــض و تحقیــر کشــورهای مدعــی حقــوق بشــر قــرار
میگیرنــد؛ و حتّــی از تحریــک انگیزههــای قومــی و

مذهبــی اســتفاده مینماینــد ،کمتریــن اشــارهای بــه حــق

یاللمســلمین! جــواب ایــن فریــاد ،بــر تــک تــک

تضییــع شــدهی ایــن مظلومــان نکــرده ،بــا ســکوت و

خــدای متعــال آنهــا را مؤاخــذه خواهــد کــرد( .در

مهــر تأییــد میزننــد .در برخــی کشــورهای آســیایی هــم

مســؤوالن دولتهــای اســامی واجــب و الزم اســت؛
دیــدار کارگــزاران نظــام و ســفرای کشــورهای اســامی،
)1379/01/07
ایــن نمونههــا نشــان میدهــد کــه مقــام معظــم
رهبــری بــه طــور قاطــع و صریــح آنچــه در فلســطین
اتفــاق میافتــد را نمونــه بــارز نقــض حقــوق بشــر
دانســته و مهمتریــن عامــل آن را آمریــکا میدانــد.
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حقوق اقلیتها

احیانـ ًا عمــل خــود ،بــه ســتمی کــه بــر مســلمین مـیرود،
اقلیتهــای بــزرگ مســلمان دچــار همیــن سرنوشــتند.

(پیــام فرمانــده کل قــوا بــه گردهمایــی فرماندهــان ارتــش
بیســت میلیونــی)1368/09/02 ،

مسئله حقوق زنان
ش غــرب
مقــام معظــ م رهبــري (مدظلهالعالــی) ،رو 
را در مــورد زنــا ن نادرســت ،پســتكننده و مبتنــي
بــر حكومــت جنــگل ،وحشــيگري ،شــهوتراني و
تحقيــرزن توصيــف كردنــد و آن را نمونــهای از نقــض
حقــوق بشــر دانســته و فرمودنــد :روش اســام و نظــام
جمهــوري اســامي ايــران نســبت بــه ز ن محترمانــه،
تكريمآميــز ،مصلحتانديشــانه ،عاقالنــه و بــه نفــع
بشــريت اسـت و آنچـه كـه غربيهــا در مــورد زن اعمــال
ميكننــد ناق ـض حقــوق انســاني زن اس ـت .غربيهــا بــا
هوچيگــري و جنجــا ل تــاش ميكننــد مــا را از ادامـه راه
برحـق خــود بــاز دارنــد امــا زنــان مســلمان و بــا ايمــان
و انقالبــي ايــران بــا عمـل بـه احــكام اســام و وظايـف
اســامي خــود بــر دهــان تبليغاتچيهــاي اســتكبار
خواهنــد كوبيد(.ديــدار زنــان مســلمان و انقالبــي ،بــه
مناســبت هفتــه بزرگداشــت زن)1372/09/17 ،
همچنیــن مقــام معظــم رهبــری معتقدنــد :کتابــی از

هــم بــه اینهــا اســتناد نمیکنــم ،لکــن خــب اینهــا
واقعیّتــی اســت .جیمیکارتــر هــم باالخــره یــک
شــخصیّت معروفــی اســت و ایــن هــم کتــاب او اســت.
ایــن چــه وضعــی اســت در دنیــا؟ ایــن چهجــور تکریــم

زن اســت؟ ()1393/01/30
وی همچنیــن در جایــی دیگــر میفرماینــد« :ﻣﺎ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ زﻧﺎن در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮي ﻗﺎدرﻧﺪ و ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ
ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ،ﺗـﻼش و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺧﻮﻳﺶ را در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ
و اداره اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻣﻴـﺎن زن
و ﻣـﺮد ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﻴﺴﺖ»( .ﺣﺪﻳﺚ وﻻﻳﺖ ،ج  ،3ص
.)149-148
بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد ،میتــوان گفــت رهبــر
معظــم انقــاب برخــورد غــرب بــا زنــان را ضــد رفتــار
بشردوســتانه و بــه نوعــی نقــض حقــوق زنــان دانســته
و معتقدنــد ارزش وکرامــت انســانی زن در کشــورهای
غربــی و بــه خصــوص آمریــکا رعایــت نمیشــود.

«جیمــی کارتــر» رئیــس جمهــور پیشــین آمریــکا ،منتشــر
شــده بــه اســم «تقاضایــی بــرای اقــدام» کــه بــه موضــوع
نقــض حقــوق بشــر و تجــاوزات وحشــتناک علیــه
زنــان پرداخته.جیمــی کارتــر در ایــن کتــاب میگویــد:
هــر ســاله صدهــزار دختــر بــهعنــوان بــرده در آمریــکا
فروختــه میشــود .جایــی کــه صاحــب یــک روســپیخانه
میتوانــد دختــری را کــه معمــوالً اهــل آمریــکای التین یا
آفریقــا اســت ،بــا قیمتــی برابــر هــزار دالر خریــداری کند.
وی همچنیــن بــه تجــاوزات جنســی کــه در مح ّوطههــای
کالجهــا رخ میدهــد اشــاره دارد؛ بــه جایــی کــه از هــر

بیســتوپنج مــورد تنهــا یــک مــورد گــزارش میشــود.
کارتــر همچنیــن عنــوان میکنــد کــه تنهــا یــک درصــد از
متجــاوزان جنســی در ارتــش محاکمــه میشــود .انســان
گریــهاش میگیــرد! از ایــن قبیــل در روزنامههــا زیــاد
میبینیــد ،بنــده هــم زیــاد میبینــم؛ مــن هیچوقــت
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نتیجه گیری

حقــوق بشــر و حفــظ و حراســت از کرامــت انســانی یکــی از مهمتریــن دغدغههــای جوامــع دیــروز و امــروز بــه
شــمار مـیرود و مطلــوب و پســندیده اســت .در واقــع وجــود کشــتارهای جمعــی ،تبعیضــات نــژادی ،فقــر ،قاچــاق انســان
و ...نشــاندهندۀ آن اســت کــه جوامــع انســانی همــواره در معــرض نقــض اساســی حقــوق بشــر قــرار دارنــد.
اگــر میبینیــم پــس از گذشــت نیمقــرن از تصویــب اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر نتایــج بــه دســت آمــده توســط
ســازمان ملــل متحــد در اجــرای مفــاد اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر از ســوی دولتهــا و گروههــای حاکــم بــر سرنوشــت
جوامــع ،ضعیــف بــوده اســت ،بایــد ریش ـههای آن را در اینجــا جســتجو کنیــم کــه طراحــان حقــوق بشــر اگــر چــه بــر
اســاس کلیــات تعالیــم مشــترک انبیــا (کــه بــر سراســر جهــان ســایه افکنــده) و عقــل جمعــی از خردمنــدان مفــاد خوبــی
را بــه تصویــب رســاندهاند ،امــا آن را بــر بنیانهــای مرصــوص توحیــد و اعتقــاد بــه معــاد و اخــاق کریمــه اســتوار
ننمودهانــد و تنهــا ارادۀ ملتهــا و حکومتهــا را پشــتوانۀ آن قــرار دادهانــد ،اینجــا اســت کــه مفــاد ایــن اعالمیــه توســط
خــود حکومتهــا و دولتهــای امضاکننــده و گاه بــه وســیله ملتهایــی کــه گرفتــار تعصبــات نــژادی و قومــی هســتند
نقــض میشــود کــه نمونــۀ آن را در فلســطین اشــغالی ،جنــوب لبنــان ،بوســنی و هرزگویــن و کــوزو و در یوگســاوی
ســابق از ســوی نژادپرســتان اســرائیلی و صــرب دیدهایــم .همانگونــه کــه رهبــر معظــم کشــور معتقدنــد آمریــکا خــود
بزرگتریــن ناقــض حقــوق بشــر و مدعــی دروغیــن دمکراســی و لیبرالیســم و حقــوق بشــر اســت و در اقصــی نقــاط جهــان
حقــوق زنــان و کــودکان را لگدمــال میکنــد؛ بنابرایــن هــر زمانــی منافــع آمریــکا ایجــاب کنــد از حقــوق بشــر بــه عنــوان
ابــزار و دســتاویزی بــرای پیشــبردن منفعــت خــود اســتفاده کــرده و اقدامــات غیــر قانونــی خــود را پوششــی قانونــی
میدهــد.
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