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در دهههای بعد از تأسیس سازمان ملل ،با نقض
اصول اساسی منشور سازمان ملل اقدام همچون
«اصل عدم توسل به زور» به کشورهای متعددی
از جمله ویتنام ،افغانستان ،عــراق ،سوریه حمله
نظامی نموده است که حاصل آن جز کشته شدن
میلیونها انسان بیگناه نبوده است .در کنار این
دولــت آمریکا با نقض «اصــل عدم مداخله در امور
داخلی دولتها» در امور داخلی دولتهای مستقل
دخالت آشکار نموده است و با تضعیف حا کمیت
آنهــا سعی در نابودی اراده مردمان آن دولتها
داشته است .این امر با کودتاهای متعددی توسط
آمریکا بــرای سرنگونی حکومتهای مستقل و به
قــدرت رســانــدن دولـتهــای دســت نشانده همراه
بوده است .آنچه که برای آمریکا در این حمالت و
مداخالت غیر قانونی وجود داشته است ،عدم توجه
به مفهوم «حقوق بشر» به معنای واقعی کلمه بوده
اســت .در حقیقت آمریکا با رفتار غیرانسانی خود
در چند ده ــه گــذشــتــه ،بــنــیــانگــذار «حــقــوق بشر
آمریکایی» است .حقوق بشری که فاقد انسانیت
است و فقط پوستهای کاریکاتورگونه از حقوق بشر
را با خود دارد ،البته آن هم بــرای توجیه جنایات
آمریکا!!!.
دولـ ــت آمــریــکــا در چــنــد س ــال اخــیــر در عمل
اثبات نموده است که نه تنها به مبانی و تعهدات
ً
حقوق بشر اساسا اعتقادی ندارد بلکه به تعهدات
بینالمللی خــود نیز بیاعتقاد اســت .بــرای مثال
خروج آمریکا از اسناد بینالمللی همچون توافقنامه
پاریس ( )2015در خصوص تغییرات اقلیم و خروج
یکجانبه آمریکا از برجام نشاندهنده عدم اعتقاد
آمریکا به مقررات و تعهدات بینالمللی است .از دید
آمریکا تعهدی قابل عمل است که منافع آمریکا را
جدید از حا کمیت دولتها گردیده که در چارچوب

میشود .در حقیقت دولــت آمریکا ،منادی شکل

تضمین کند و در غیر این صورت خود را مجاز به هر

این تعریف جدید ،حا کمیتی دارای احترام دانسته

دروغینی از حقوق بشر تحت عنوان «حقوق بشر

کاری حتی نقض تعهدات خویش میداند.

میشود که به حقوق بشر و منافع بشریت احترام

آمریکایی» اســت کــه در آن نــه از بشر و حقوقش

همچنین آمریکا به عنوان یک کشور معتاد

بگذارد .مسأله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق

صحبتی است و نه از تعهدات دولت آمریکا در قبال

بــه تحریم سایر دول ـتهــای مستقل نیز شناخته

و آزادیهای اساسی افراد انسانی ،به ویژه از سوی

حقوق بشر ،بلکه آنچه که وجود دارد فقط منافع

میشود .عمده این تحریمهای یکجانبه و ثانویه

دولتها و قدرتهای حا کم نسبت به افراد تحت

نامشروع آمریکا است.

دولتهای مستقل ،نقض حقوق بشر و به ویژه حق

حکومتشان و پیدا کــردن راهحلهای مؤثری برای

دولــت آمریکا پس از تأسیس ســازمــان ملل و

بر حیات و حق بر سالمت است .برای مثال دولت

جلوگیری از وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد،

به عنوان یک عضو دایــم شــورای امنیت ،نه تنها

آمریکا در چند دهه اخیر انواع و اقسام تحریمهای

یکی از نگرانیهای مهم نظامهای بینالمللی امروز

اقــدام جــدی در خصوص احترام به حقوق بشر و

یکجانبه و ثانویه علیه جمهوری اسالمی ایــران

است.

ترویج آن ننموده است بلکه با اقدامات غیرقانونی

اعمال نموده است که عمده این تحریمها نقض

امروزه دولت آمریکا با کارنامه سیاهی در حوزه

و نامشروع خــود صلح و امنیت بینالمللی را به

جــدی مــقــررات حقوق بینالملل بشر اســت .این

نقض مقررات حقوق بشر در سراسر دنیا شناخته

دفعات نقض نموده است و نادیده گرفته است.

درحالی است که دیوان بینالمللی دادگستری در

