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شماره اول

حقوق بینالملل

تیر و مرداد 1399

«حقوق بشر
آمریکایی»
در تضاد با
«حقوق بشر
جهانی»
با نگاهی گذرا به قطعنامه
شورای حقوق بشر در محکومیت
قتل نژادپرستانه جورج فلوید
توسط پلیس آمریکا

  دکتر سید محمد حسینی
پژوهشگر موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی

دو جـنــگ جــهــانــی اول و دوم کــه بــه دلیل

غیرقابل بیان نموده و با اعالم مجدد ایمان خود به

بجای دولتها بود .همچنین تأ کید بر حقوق بشر

زیادهخواهی دولتهای غربی به وجود آمده بودند،

حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت

و حیثیت انسانی بــه جــای منافع دول ـتهــا بــود.

باعث بروز خسارات عظیمی برای بشر گردیدند .پس

انسانی و به تساوی حقوق مــرد و زن و همچنین

در حقیقت سازمان ملل به دنبال حفظ و تقویت

از پایان جنگ جهانی دوم ،منشور سازمان ملل با

بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط

حقوق بشر در بین دول ـتهــای عضو بــود .حقوق

نگاهی به مردم و حقوق آنها سعی کرد سازمانی

الزم بــرای حفظ عــدالــت و اح ـتــرام الــزامــات ناشی

بشر ،حقوقی است که از نظر ملل متمدن برای هر

را جانشین جامعه ملل کند تا شاهد جنگهای

از عهدنامهها و سایر منابع حقوق بینالمللی و

فرد به طور ذاتی و اساسی وجود دارد و این حقوق

خونین این چنینی نباشد و بتواند صلح و امنیت

کمک بــه ترقی اجتماعی و شــرایــط زنــدگــی بهتر با

تجزیه و تفکیکناپذیر هستند و ا گر دولتی بخواهد

بینالمللی را حفظ و ارتقا دهد .این عبارات آغازین

آزادی بیشتر و برای نیل به این هدفها ...مصمم

در شمار ملل متمدن قلمداد شــود ،رعایت این

منشور در این خصوص قابل توجه است که بیان

شدهایم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی

حقوق الزامی اســت .گسترش حقوق بشر و توجه

میدارد« :ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ

نماییم».

ویــژه به آن در منشور سازمان ملل متحد و طرح

داشتن نسلهای آینده از بالی جنگ که دوبار در

آنچه که در این سند برای اولین بار سخن از

مفهوم «بشریت» در اسناد متعدد بینالمللی بیانگر

مــدت یک عمر انسانی افــراد بشر را دچــار مصایب

آن آمــده بــود ،صحبت کــردن از مــردم ملل متحد

رنگ باختن حا کمیت مطلق دولتها و ارائه تعریفی

