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حقوق بشر چيست؟
آزادى طبيعى انسان به معناى آزادى از هر گونه قدرت برتر در کره خاک است و اينکه تحت اراده يا حاکميت قانونى
هيچ فردى نباشد بلکه فقط قانون طبيعت براو حکومت کند .آزادى انسان در جامعهمى بايست تحت هيچ قدرت قانونى
غير از حاکميت آنچه که با رضايت مشترک مردم بر پا شده ،قرار نگيرد . . .
جان لوک () John Locke
فيلسوف انگليسى ( )1632 -1704
از کتاب « در رابطه با حکومت مدنى» 1690

حقوق بشر چيست؟
نوشته :جک دانلى ( )Jack Donnelly
حقوق بشر ،به راستى ،حقوقى است که هر فردى ،به علت آنکه انسان است از آن برخوردار است .اين تفکر بطور
فريبنده اى ساده ،عواقب سياسى و اجتماعى مهمى را با خود بهمراه دارد.
حقوق بشر ،از آنجائيکه بر مبناى فقط انسان بودن شخص قرار دارد ،جهانى  ،برابر و سلب نشدنى است .اين حقوق بطور
جهانگير به تمام نوع بشر تعلق دارد .يک موجود يا انسان است يا نيست و از اين رو حقوق بشر را بطور مساوى داراست
و يا از آنها محروم است .و همانطور که يک فرد نمى تواند از انسان بودن خود بازايستد  -صرفنظر از آنکه چقدر با او
بطور غير انسانى رفتار شود  -به همان شکل اين حقوق از دست دادنى نيست .يک فرد حق داشتن حقوق انسانى را
داشته و توسط آنها قدرت مى يابد.
حقوق بشر ،که هر شخصى صرفنظر از کشور و جامعه از آن برخوردار است ،چهار چوبى را جهت سازمان سياسى و
استاندار حقانيت سياسى ارائه مى دهد .جائيکه اين حقوق بطور سيستماتيک نقض مى شود ،خواسته ها و مطالبات
حقوق بشر بطور قاطعانه و بنيادين بروز مى کند .حتى در جوامعى که حقوق بشر عمومأ ارج گذاشته مى شوند ،افراد،
جهت رسيدن به آن استانداردهاى خود ،دولتها را مرتب تحت فشار قرار ميدهند.

مبدأ حقوق بشر
تمام جوامع دنيا عقايد و اعتقاداتى در مورد عدالت ،انصاف ،احترام و عزت دارند .با اين حال ،حقوق بشر مسيرى
است در جهت اجراى بينش و تکوين ويژه اى از عدالت اجتماعى .د ر واقع ،انديشه حقوق بشر  -انديشه اى که تمام
افراد بشر ،فقط بخاطر اينکه انسان هستند ،از حقوق سلب نشدنى ويژه اى برخوردارند که قادرند از آنها عليه جامعه
و حکمرانانشان استفاده کنند  -براى تمامى جوامع غير غربى و يا جوامع غربى غير مدرن اصلى ،پديده اى غريب بشمار
مى رفت.
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تقريبأ تمامى جوامع پيش از عصر جديد به حکمرانان به ديده افرادى که با حاکميت کافى به نفع اکثريت جامعه ممالک
را اداره مى کنند ،مى نگريستند .اين قيموميت از طريق حکم الهى ،قانون طبيعت ،سنت و يا زد و بندهاى سياسى
صورت مى گرفت .اين حق (استحقاق) تمامى نوع بشرنبود که زمامداران امور مى بايست عادل باشند .در يک جامعه
منظم ،مردم مى بايست از تعهدات سياسى زمامداران امور نفع مى بردند ولى مردم ،حقوق انسانى يا طبيعى نداشتند
تا بتوانند آنها را عليه فرمانروايان ظالم بکار گيرند.
حقوق بشر در اروپاى قرن  ،17وارد جريان اصلى عمل کردهاى سياسى شد .رساله دوم دولت ،نوشته جان الک ( که در
طلوع انقالب عظيم انگليس که کينگ جيمز دوم را سرنگون ساخت در سال  1688منتشر شد )،نخستين تئورى تمام
عيار حقوق طبيعى را ارائه داد.
تئورى الک با وضعيت طبيعت پيش اجتماعى که در آن افراد برابر ،حقوقى طبيعى را در رابطه با حيات ،آزادى ها و
مايملک شان دارند ،آغاز مى گردد .گرچه ،در نبود دولت ،اين حقوق چندان ارزشى ندارند .اين حقوق غير ممکن است
که توسط عمل شخص محافظت شود و منازعه بر سر حقوق خود علت قدرتمند کشمکش هاست .از اين رو ،افراد ،جوامع
را تشکيل داده و جوامع دولت ها را تا از اين طريق قادر به بهره برى از حقوق طبيعى خود کردند.
برطبق نظريه الک ،دولت براساس معاهده اجتماعى بين فرمانداران و فرمانبران است .شهروندان تـنها اگر دولت
از حقوق انسانى آنها ،که از نظر معنوى برتر و باالتر از خواسته ها ومنافع دولت است ،دفاع کند ،مجبور به اطاعت از
آن هستند .دولت تا حدى که بطور سيستماتيک بهره ورى حقوق انسانى شهروندان خود را محافظت کند ،اجازه عمل
دارد.
بينش حقوق بشر در آغاز فقط به طبقه متوسط مربوط مى شد .بورژوازى ( طبقه متوسط) در حال رشد اروپاى مدرن
اوليه ،عليه حقوق و خواسته هاى ميزان رشد و نمو باال و امتيازات و مزيت هاى سنتى ،بسته به مساوات انسانى طبيعى
و حقوق طبيعى سلب نشدنى ،خواسته هاى سياسى خود را به پيش برد .اين انقالب سياسى بورژوازى ( طبقه متوسط)
محدوديت هاى شديدى را با خود به همراه داشت .الک ،براى مثال ،عليرغم گستردگى ظاهرى زبان حقوق بشر ،تئورى
حفاظت از حقوق مردان اروپائى دولتمند و داراى ملک را ارائه داد .زنان ،بهمراه مستخدمين " بى تمدن" ،و مزد بگيران
زن يا مرد ،بعنوان حق داران بشمار نمى آمدند.
ولى به محض آنکه تصور و حقوق برابر و سلب نشدنى براى همه پيش آمد ،مسئوليت اثبات ادعا به سوى کسانى که
مانع اين حقوق براى افراد ديگر مى شوند جلب شد .براى مثال ،ادعاهاى برترى با داليل برترى نژادى يا داشتن فضيلت
باالتر توجيه شد .مزيت و برترى معموأل با زور محافظت مى شد .برگزيدگان حاکم برجامعه ،با قبول انديشه حقوق بشر،
روز بروز فرار از منطق حقوق بشر را مشکل تر مى يافتند.
برخى از مجادالت عظيم سياسى دو قرن اخير در رابطه با بسط قيموميت شناخته شده حقوق بشر بوده است .کوشش
در جهت اعطاى حق راى ماوراى تعداد اندک نخبگان مالک منجر به مجادالت شديدى در بيشتر ممالک اروپائى قرن نوزده
شد .در خواست هاى کارگران جهت دستمزدهاى عادالنه ،حق تاسيس تشکيالت در ميان خود و نيز طلب شرايط کارى
انسانى تر ،اغلب منجر به زد و خوردهاى سياسى خشونت آميزى در بيشتر اروپا تا جنگ جهانى اول و در اياالت متحده تا
مدتها پس از آن شد .پايان دادن به عدم پذيرش سازمان يافته حقوق بشر که در ذات سيستم مستعمره گرايى قرار
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داشت ،مشکل سياسى جهانى مهمى در طى دهه هاى  60 ،50و  70شده و تقال در جهت از بين بردن تبعيض نژادى
براساس نژاد و جنس در بسيارى از کشورها در طى  30سال اخير ،مسئله اى خطير بوده است.
در تمامى اين موارد ،گروههاى محروم از حقوقى که به آنها داده شده بود جهت برسميت شناساندن قانونى حقوقى که از
آنها سلب شده بود استفاده مى کردند .براى مثال ،کارگران با استفاده از حق راى خود و آن اندازه که آزادى مطبوعات
و اجتماعات اجازه مى داد جهت از بين بردن تبعيض هاى قانونى که بر اساس ثروت و ملک بنا شده بود ،استفاده مى
کردند .آنها خواستار حقوقى تازه که آزادى هاى واقعى ،مساوات و امنيت کارى براى مردان (و سپس زنان) به ارمغان
مى آورد ،بودند .اقليت هاى نژادى ،قومى و مذهبى  ،زنان و افرادى که تحت حکومت مستعمره اى زندگى مى کردند نيز
از حقوق اعطايى به آنها استفاده کرده و جهت برسميت شناساندن خود و شرکت در امور جامعه بعنوان اعضايى برابر
استفاده مى کردند.
در هر مسئله اى ،جوهر مشاجره اين بود که ما ،کمتر از شما ،انسان نيستيم .پس ،ما نيز همان حقوق اساسى را که شما
از آن بهره مند هستيد خواستار بوده و مساوات و احترام برابر را از کشور انتظار داريم .در هر يک از موارد ،پذيرش
چنين داليلى منجر به تغييرات سياسى و اجتماعى عظيمى گشت.
در دو دهه اخير ،نيروى انقالبى تقاضاى حقوق بشر بسيار مشخص شده است .در سرتاسر گيتى ،رژيم هايى که با
بدبينى ،زبان حقوق بشر را مخدوش کرده اند با شهروندانى مواجه گشته اند که آنها را وادار به جدى گرفتن حقوق بشر
ساخته اند .علت اصلى سقوط امپراطورى شوروى ،نارضايتى همه گير و در حال رشد اتباع بلوک کمونيست در پذيرش
رد سيستماتيک حقوق بشر شناخته شده در سرتاسر گيتى بوده است .در آمريکاى جنوبى و مرکزى ،دولتهاى سرکوبگر
در طى دهه  1980سقوط کردند .در آسيا و آفريقا ،آزاد منش سازى و مردمى سازى ،غيرعادى ولى واقعى بوده و در
برخى کشورها ( براى مثال ،کره جنوبى و آفريقاى جنوبي) چشمگير بود.
گسترش حقوق بشر نه طبيعى و نه اجتناب ناپذير است .پس روى ،امکان دارد و حتى در بعضى موارد قابل وقوع است.
ديکتاتورهاى سرکوبگر باقيمانده در جهان شايد تا مدتها بر سر قدرت بمانند .ولى درسى را که از جريانات اخير تاريخ
مى توان آموخت اين است که هرگاه به مردم شانس انتخاب داده شود ،حقوق بشر شناخته شده در جهان را انتخاب
مى کنند .و هر کوتاهى و کمبودى که در ميان باشد ،ما در دنيائى زيست مى کنيم که در آنها دولت هاى محدودتر از هر
برهه اى از زمان قادر به رد انتخاب مردم از اين آزادى ها هستند.

حقوق بشر بعنوان مسئله اى بين المللي:
در دنياى پس از جنگ سرد ،تقريبأ کليه کشورها ،در سراسر مناطق گيتى ،در هر سطحى ازتوسعه ،تعهد خود را بر حقوق
بشر ابراز مى دارند .يکى از نشانه هاى ژرف آن کنفرانس جهانى حقوق بشر  1993در شهر وين بود که نتيجه آن
امضاى طيفى از اعالميه ها و اعالم عمل هاى گوناگون توسط  171کشور جهان بود .با گسترش مداوم آزاد منش سازى
و مردمى سازى سياسى ،دولت هاى بيشترى تحت فشار هستند تا تعهدات خود را در اين زمينه ها بر مرحله عـمل در
آورنـد .در دنـياى امـروز ،موارد مکرر نـقض حـقوق بشر ،سستى مـشروعـيت مـلى و بين المللى يک رژيم را حاصل
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مى شود.
اين وضعيت از لحاظ تاريخى بى سابقه است .حقوق بشر براى فقط نيم قرن است که موردى تـثبيت شده در مناسبات
بين المللى شده است .تا قبل از جنگ جهانى دوم ،حتى قـتـل عام و نسل کشى هايى چون همه کشى روسها عليه
يهوديان و قتل عام ارامنه توسط ترکها فقط با يک اعالم نارضايتى مودبانه پايان مى گرفت .تخلفات نه چندان چشم گير
حتى موضوع مناسبى براى مکالمات سياسى بشمار نمى آمد.
اينکه چگونه دولتى در محدوده خود با اتباع خود رفتار مى کند موضوعى کامأل در محدوده و قلمرو داخلى آن کشور
محسوب مى شد .در واقع خود کشورها و جامعه بين المللى خود را متعهد ديدند تا در چنين امورى دخالت نکنند .حتى
پيمان ايده آليستى ليگ ملتها ( )Covenant of the League of Nationsنيز از حقوق بشر به عنوان موضوعى که از
لحاظ بين المللى قانونى باشد ذکر نمى کرد.
از کشتار يهوديان تا جنگ سرد :کشتار يهوديان ،که در آن نازى هاى آلمان بطور سيستماتيکى سعى در از بين بردن
يهوديان اروپا داشتند ،موضوع حقوق بشر را به صحنه مناسبات بين المللى کشاند .جامعه بين الملل ،با وجود قساوت
تکان دهنده نازى ها ،فاقد زبان سياسى و حقوقى در محکوم نمودن آنها بود .قـتـل عام شهروندان خال ف قواعد
بين المللى نبود .دولت آلمان ممکن بود تحت قوانين جنگ در رابطه با رفتارش با شهروندان در مناطق اشغالى مسئول
بوده باشد ولى در کشتن آلمانى ها صرفأ از حقوق مستقل خود استفاده مى کرد .و ديپلماسى " واقع گرا" سنتى ،که
منافع ملى را بر حسب قدرت مملکت معين مى نمود ،هيچ گونه عال قه مربوط و اساسى را که توسط رفتار وحشيانه اتباع
خارجى تهديد مى شد ،نمى يافت.
محکمه هاى جنايات جنگى نورمبرگ ( ) 1946 – 1945( ) Nurembergاتهام بى سابقه جنايات عليه بشريت را عرضه
کرد .براى اولين بار ،مقامات رسمى يک کشور از لحاظ قانونى براى تخلفات شان عليه افراد و اتباع ،نه کشورها ،و کسانى
که در بسيارى از موارد مليت آن کشور را داشته وخارجى نبودند ،در برابر جامعه مسئول شناخته شدند .ولى در
سازمان ملل بود که حقوق بشر واقعأ بعنوان موضوع مناسبات بين المللى بروز کرد.
حقوق بشر در منشور سازمان ملل که در سال  1945به تصويب رسيد جاى مخصوصى براى خود دارد .اين سازمان نوپا
بسرعت دست بکار شد تا معيارها و ضوابط حقوق بشر بين المللى اصيل را وضع کند .در روز  10دسامبر  ،1948مجمع
عمومى سازمان ملل ،اعالميه جهانى حقوق بشر ( )Universal Declaration of Human Rightsرا تصويب نمود .اين
ليست جامع حقوق انسانى ،روشى را تدوين کرد که طريقى را که کشورهاى جهان با شهروندان خود رفتار مى کنند نه
تنها يک مسئله بين المللى مشروع است بلکه منوط به استانداردهاى بين المللى نيز مى باشد.
با آغاز جنگ سرد ،حقوق بشر نيز بيشتر و بيشتر بشکل سالح منازعات فکرى در آمد .همانطور که اياالت متحده مايل
به پذيرش وحشيانه ترين عمل کردهاى ضد حقوق انسانى در رژيم هاى ضد کمونيستى " دوستانه" بود ،اتحاد شوروى
نيز در موقع لزوم کامأل آماده استفاده از زور در جهت تـثبيت رژيم هاى خودکامه "دوستانه" که در دايره نفوذ آن عمل
مى کردند ،بود.
بعالوه ،برخى از کشورها مايل به چيزى بيشتر از بيانيه پرقدرت ضوابط ارائه شده توسط اعالميه جهانى حقوق بشر
بودند .آنها ،گرچه ديگر مايل به جدا کردن کامل حقوق بشر ماوراى قلمرو بين المللى نبودند ،با اين حال حتى اجازه
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بازبينى هاى چند جانبه شيوه هاى حقوق بشر ملى را نمى دادند چه برسد به تحميل بين المللى يا حتى اجبار آنها .به
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل حتى اجازه مرور هزاران شکايتى که در رابطه با نقص حقوق بشر به سازمان ملل
مى رسيد ،داده نمى شد.
سازمان ملل يک دولت جهانى نيست که بر کشورها حاکميت داشته باشد بلکه سازمانى است بين دولتى .بدون تائيد
اعضاى خود – کشورهاى مستقل – قادر به انجام هيچ کارى نيست .در طى بيست سال اول جنگ سرد ،هيچيک از
کشورهاى بلوک مايل نبود که به سازمان ملل اجازه عمل در قلمرو حقوق بشر دهند.
تا اواسط دهه  ،60کشورهاى آسيائى – آفريقائى بزرگترين گروه را در سازمان ملل تشکيل مى دادند .اين کشورها ،که
متحمل سلطه مستعمراتى شده بودند ،عالقه ويژه اى به حقوق بشر داشتند .بلوک شرق و برخى از کشورهاى اروپائى و
آمريکائى با آنها همدردى ميکردند .سازمان ملل مجددأ حقوق بشر را مورد بررسى قرار داد.
از اين مهم تر ،معاهده هاى حقوق بشر بين المللى در دسامبر  1966به پايان رسيد .اين معاهده ها به همراه اعالميه
جهانى موضع اصيل حقوق بشر شناخته شده ملل هستند.
جامع بودن اين معاهده ها خود سازمان ملل را ملزم مى ساخت که کار حقوق بشر را از تشکيل استانداردها به اجراى
استانداردها بکشاند .در اين زمينه سازمان قادر به انجام هيچ کارى در دهه اول کار خود نشد.
در غياب يک ارگان قانونى بين المللى ،قانون بين المللى تا حد زيادى قراردادى باقى مى ماند .بيشتر تعهدات قانونى
بين المللى امروزه از پيمان هايى سرچشمه مى گيرند که از معاهدات رسمى و مستند بين خود کشورها تشکيل شده
است .از آنجائي که دولت ها در قبول و رد معاهده ها ،بسته به مناسب بودن آنها ،آزادى عملى دارند ،تعهدات قوانين
بين المللى تا حد زيادى داوطلبانه است .از اين رو کشورها آزادانه مختارند تا تعهدات بين المللى را تشکيل دهند که
از لحاظ بين المللى اعمال شدنى نيست .که دقيقأ همان کارى است که در مورد حقوق بشر به انجام رساندند.
ساختار "اجرايى" معاهدات را در نظر گيريد .کشورها مى بايست گزارشهاى مکررى در رابطه با پيروى شان از قوانين
تسليم کنند .کميته هاى سرپرستى قادر به پرس وجوى نمايندگان کشورها درباره گزارشات و تذکر در رابطه به
ضعفهاى آنها هستند .ولى اين کميته ها قادر به يافتن تخلفات از معاهده ،تقاضاى تغيير در روش کشورها ويا حتى در
صدد جبران خسارات قربانيان نمى باشند.
گرچه ضوابط حقوق بشر تا اواسط دهه  ،1960از لحاظ بين المللى شناخته شده بود ،اجراى اين ضوابط کامأل در عهده
کشورها بود .نظام حقوق بشر که در سرتاسر گيتى در حال گسترش است ،استقامت و پايدارى منطق احترام به اقتدار
را ،حتى تا به امروز ،منعکس مى کند.

تجديد حيات کارتر:
پيشروى هاى کوچکى در اواخر دهه  1960و دهه  1970بوقوع پيوست .کميسيون حقوق بشر سازمان ملل اختيار
يافت تا نقص حقوق بشر را در کشورهاى بخصوصى مورد بررسى قرار دهد .نقض حقوق بشر در مناطق اشغالى
اسرائيل ،آفريقاى جنوبى و شيلى مورد رسيدگى قرار گرفت .ولى نقطه عطف حقوق بشر بعنوان يک مسئله بين المللى
در سال  ،1977وقتى جيمى کارتر پست رياست جمهورى آمريکا را بعهده گرفت ،بوقوع پيوست.
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کارتر با قبول حقوق بشر بعنوان اولويت خط مشى خارجى آمريکا ،الاقل تا حدى توازن حقوق بشرجهانى را از
سياست هاى غرب  -شرق جنگ سرد و منازعات شمال – جنوب بر سر نظم جديد اقتصادى بين المللى ،برهم زد .اين
محرکى جديد به حقوق بشر داده و باعث مشروعيت بيشتر طرفداران حقوق بشر در سرتاسر جهان شد.
در داخل سازمان ملل ،کميسيون احيا شده حقوق بشر ،به سرپرستى کانادا ،هلند و کشورهاى ديگر ،معاهدات نوينى
در رابطه باحقوق زنان (  ،)1979شکنجه (  )1984و حقوق کودکان (  )1989ارائه داد .افراد صالحى گماشته شدند تا
تخلفات حقوق بشر را در کشورهاى گوناگون مورد رسيدگى قرار دهند .کميسيون همچنين شگرف هاى نوين خال قه اى
را تدبير کرد تا با نوع ويژه اى از تخلفات ،بويژه ناپديد شدگى ،مقابله شود.
اواسط دهه  1970شاهد بروز حقوق بشر در عرصه خط مشى خارجى دوجانبه بود .براى مثال ،اياالت متحده و کشورهاى
اسکانديناوى شروع به بررسى روش هاى حقوق بشر کشورهاى دريافت کننده کمک ،در رابطه با خط مشى هاى حمايتى
خود نمودند .و اليحه پايانى هلسينکى  )Helsinki Final Act of 1975( 1975آشکارا حقوق بشر را در معرض مناسبات
آمريکا و شوروى قرار داد.
تا اواسط دهه  ،1980منازعه در بيشتر کشورهاى غربى کمتر بر اينکه آيا حقوق بشر مى بايست در خط مشى خارجى
نقش داشته باشد  -مسئله اى که در اواخر دهه  1970و اوايل دهه  80هنوز بحث برانگيز بود – دور مى زد تا آنکه
کدام يک از اين حقوق مى بايست بکاربرده و اينکه در کجا اعمال شود.
دهه  1970نيز دهه اى بود که در آن سازمان هاى غير دولتى ( )NGOsنگران حقوق بشر بعنوان يک نيروى سياسى
عظيم سر برآوردند که با دريافت جايزه صلح نوبل برای سازمان عفو بين الملل ( )Amnesty Internationalدر
سال  ،1977جهت پشتيبانى اين سازمان از زندانيان سياسى ،اثرى بزرگ بر جاى نهادند .تا سال  ،1980حدود 200
سازمان غير دولتى در آمريکا وجود داشت که از طريقى با مسئله حقوق بشر ربط داشت وحدود همين تعداد نيز در
انگليس فعاليت داشتند.
اين گروهها ،عالوه برحمايت شان از قربانيان تخلفات و سوء استفاده از حقوق بشر ،در عرصه تغيير خط مشى هاى
حقوق بشر جهانى چند جانبه و دو جانبه نقش مهمى را ايفا نمودند .مبارزات بين المللى عليه شکنجه توسط
عفو بين الملل در دهه  1970و  1980نقش عظيمى در صدور معاهده  1984سازمان ملل بر عليه شکنجه داشت.
در سطح ملى ،بخش هلندى عفو بين الملل در صدور گزارش رسمى  1979دولت در مورد حقوق بشر و توسعه آن
نقش داشت .و فعالين ضد نظام آپارتايد در اياالت متحده و چندين کشور اروپائى تاثيرى بس عظيم در خط مشى خارجى
برعليه آفريقاى جنوبى در دهه  1980داشتند.

جو پس از جنگ سرد:
رويدادهاى پس از جنگ سرد باعث تحکيم روش هاى چند جانبه ،دو جانبه و مافوق مليتى حقوق بشر شد .مکانيسم
هاى چند جانبه اى موجود با شدت هر چه تمام تر و بى طرفى کامل ترى اجرا شده و ابتکارات نوينى ،همچون تشکيل
کميسيون عالى حقوق بشر سازمان ملل ،که تعهد و مسئوليت نظارت بين المللى شديدتر بر حقوق بشر در ميان کشورها
دارد ،بکار برده شد .در بيشتر ممالک ،حقوق بشر در دستور عمل هاى سياست خارجى ،بيشتر بشکل يک مسئله
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ريشه دار و کمتر بشکل يک مسئله پر جنجال تبديل شده بود و مدافعين و سازمان هاى حقوق بشر غير دولتى نقش
مهمى را در صحنه سياست بازى مى کردند.
موارد حقوق بشر جهانى هنوز يک بحث سياسى داغ است .در کنفرانس جهانى وين ،تعداد اندکى از کشورها ،نهايتأ
ناموفق ،مخالف کوشش هاى جامعه جهانى در وادار ساختن کشورها در پيروى از استانداردهاى تعيين شده توسط
اعالميه جهانى و معاهده هاى مربوط به آن بودند .در مناسبات دو جانبه ،مطرح کردن موارد حقوق بشر هنوز از نظر
بسيارى کشورها خوشايند نيست همانطور که مى توان از مناسبات خشک بين چين و شرکاى بازرگانى آن در سالهاى
پس از قتـل عام اهالى چين در ميدان تيانان من ( )Tiananmen Squareآن را بوضوح مشاهده کرد .بيشتر کشورهاى
جهان هنوز از تحميل حقوق بشر در سطح بين المللى به اندازه اى که برخى از  NGOهاى حقوق بشر را راضى کند
ممانعت مى ورزند.
بسيارى از کشورها ،با اينکه تا حد زيادى در بکار بستن اين حقوق در چند دهه اخير تالش نموده اند ولى هنوز راه
زيادى باقى مانده است .هنوز رژيمهائى در سراسر جهان  -کوبا ،عراق ،برمه ،کره شمالى و کشورهاى ديگر  -در قدرت
هستند که تخلفات حقوق انسانى در آنها مرتب رخ مى دهد .و همانطور که در گزارش هاى گروه هاى گوناگونی همچون
سازمان غير دولتى ناظر حقوق بشر و وزارت امور خارجه آمريکا ،بسيارى از کشورهاى جهان هنوز مشکالت حقوق بشر
عظيمى دارند.
با اين حال ،عالقه و اشتياق نوينى در بين جامعه ملل در جهت تحت فشار قرار دادن مواردى که نقض حقوق بشر
بطور سيستماتيکى صورت مى گيرد بوجود آمده است .در طى جنگ سرد ،نسل کشى در کمبوجيه با اظهار همدردى و
ت ًاسف همراه بود و نه بيشتر .در سال  1994در کشور روواندا ( ،)Rwandaدر عوض ،جامعه ملل با دخالت نظامى به
پاسخ نسل کشى رفت .در ال سالوادور ،ناظرين حقوق بشر سازمان ملل نقشى بس عظيم در دستيابى به يک معاهده
سياسى و خلع نظامى پس از يک جنگ داخلى ده ساله در کشور داشتند .در سومالى ،وقتي که کشور در دام سياستهاى
فرمانراوايان ظالم افتاد ،نيروهاى نظامى چند جانبه اى دخالت کرده تا عمأل صدها هزار نفر انسان بى گناه را از گرسنگى
نجات دهند .و در کمبوجيه ،عمليات عظيم سازمان ملل به براندازى نيروهاى ويتنامى اشغال کننده و استقرار يک دولت
منتخب آزاد انجاميد.
حال کشور بوسنى را در نظر گيريد .پس از سه سال ونيم امتناع از سر فرود آوردن به زور و سياست هاى تزکيه قومى،
جامعه ملل ،به رهبرى اياالت متحده ،موافقت نامه اى جهت پايان جنگ داخلى ،که نزديک به يک چهارم ميليون کشته
و  2ميليون نفر را آواره کرد ،را تدوين کرد .اينکه صلح تا چه حد پايدار مى ماند روشن نيست .ولى تمايل کشورهاى
عضو پيمان آتالنتيک شمالى ( ناتو) و چندين کشور غير عضو در اروپاى مرکزى و شرقى جهت مهيا نمودن  50هزار قواى
نظامى در به اجرا گذاشتن مفاد صلح ديتون ( ، )Daytonبه روشنى ،افزونى اهميت سياست هاى انسان دولتى و حقوق
بشر در برنامه هاى کار ممالک در سطح کشورى و جهانى در دهه  90و ماوراى آن را نشان مى دهد.
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اياالت متحده و حقوق بشر
حقوق طبيعى حقوقى هستند که به وجود انسان تعلق دارد .حقوقى همچون حقوق عقالنى ،حقوق فکرى و نيز تمامى
حقوقى که افراد در جهت آسايش رفاه خود که منجر به صدمه به حقوق ديگر افراد جامعه نمى شود ،از آن برخوردارند،
را شامل مى شود.
توماس پين ،نويسنده و تـئوريسين سياسى آمريکا ( )1737 -1809
از کتاب حقوق انسان1792 ،
اياالت متحده نقشى ويژه در توسعه سياسى و گسترش روش ها و عمل کردهاى حقوق بشر ايفا کرده است .اعالميه
استقالل ،که توسط آن مستعمرات آمريکا پيروى خود را به پادشاهى انگليس در سال  1776قطع نمودند ،حقيقت
بديهى را ابراز مى کند که تمامى انسانها بطور برابر خلق شده واز حقوق غير قابل انتقالى همچون حيات ،آزادى و دنبال
خوشبختى رفتن برخوردارند .اين اعالميه به مردم حق مى دهد تا مناسبات سياسى را که ظالمانه است از بين ببرند.
در سيستم سياسى که تحت قانون اساسى اياالت متحده و ده اصالحيه قانون اساسى که در رابطه به حقوق فردى
است تشکيل شد ،جهان شاهد اولين تجربه عملى دولتى شد که عملکرد آن بر حسب مقدار احترام و حفاظت از حقوق
شهروندان داورى مى شد .از اين رو حقوق از نظر بسيارى از آمريکائيان ميراثى ملى بشمار مى رود.
البته اين ميراث جنبه هاى منفى نيز بهمراه دارد .برده دارى رسمأ براى بيشتر قرن اول تشکيل اين جمهورى پذيرفته
شده بود  -قانون اساسى آمريکا در حقيقت به مدت نزديک به  50سال تجارت برده را حمايت مى کرد و تبعيض نژادى
براى بيشتر قرن دوم چيزى عادى به حساب مى آمد .افراد بومى مجبور شدند تا خانه ها ،زمين و اکثرأ تمام زندگى خود
را در حاليکه آمريکا به گسترش خود ادامه مى داد ،از دست بدهند.
سياست ها و عمل کردهاى حقوق بشر بين المللى آمريکا دوسوگرايى مشابهى را آشکار مى سازد .براى مثال ،آمريکاى
مرکزى و جزاير کارائيب بعنوان "حيات خلوت" به حساب مى آمدند که در آن نيروهاى آمريکا دولت هايى را که
اياالت متحده غير قابل قبول تلقى مى کرد ،سرنگون کند .و در طى جنگ سرد ،ديکتاتورهاى نظامى بى رحم تا وقتى که
منافع ژئوپوليتيکى و اقتصادى آمريکا را حمايت مى کردند ،دولتهايى آزاد و دمکراتيک خوانده شده و از حمايت نظامى
و مالى آمريکا برخوردار بودند.
ولى اياالت متحده پرونده اى طوالنى در عمل کردهاى مثبت بين المللى در حمايت از حقوق بشر را داراست ،که از جمله
آنها ،در طى انقالب فرانسه و وقتى که کشورهاى آمريکاى جنوبى و مرکزى قدرت حاکمه مستعمره اى اسپانيا را در
قرن نوزدهم سرنگون مى کردند ،را مى توان نام برد .بعالوه ،در طى قرن بيستم ،اياالت متحده جهت تثبيت آبروى خود
در سطح جهانى وارد عمل شده است.
پس از جنگ جهانى اول ،رئيس جمهور آمريکا و وودرو ويلسون ،جامعه جهانى را با خود مختارى ملى و حمايت از اقليت ها
به مبارزه طلبيد .پس از جنگ جهانى دوم ،اياالت متحده تالشهاى فراوان و هزينه هاى هنگفتى را جهت تثبيت دمکراسى
در اروپا و استقرار آن در ژاپن متقبل شد .اياالت متحده نقش رهبرى در مستعمره زدايى و اعطاى استقالل به فيليپين
در  1946را بعهده داشت.
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حتى در طى جنگ سرد ،وقتي که اياالت متحده ديکتاتورهاى سر کوبگر را بنام ضد کمونيست حمايت مى کرد ،واقعيتى
نهفته در ادعاى آمريکا بر تـنها ابر قدرتى که بر تحقـق حقوق بشر متعهد است وجود داشت .و با اتمام جنگ سرد،
اياالت متحده بعنوان رهبر در نوآورى هاى حقوق بشر و انسان دوستانه چند جانبه در سومالى ،هائـيتى ،بوسنى و
کشورهاى ديگر پديدار شده است.
اين نقش رهبرى عناصر مشکل ساز خود را داراست .طبق سنت ،اياالت متحده در عرضه خود به نوع موشکافانه
حقوق بشرى که در بقيه کشورها اعمال مى شود ،خاموش مانده است .اياالت متحده در سال  ،1992بيش از  25سال
پس از آنکه معاهده بين المللى حقوق مدنى وسياسى سازمان ملل توسط مجمع عمومى تصويب شد ،آن را تصويب
نمود .بعالوه ،در سرتاسر سياست اصلى طيف سياسى آمريکا ،نوعى اکراه غير عادى درجهت پذيرش برابرى حقوق
مدنى ،سياسى ،اقتصادى و فرهنگى ،که ضابطه اساسى و مرکزى اعالميه جهانى حقوق بشر است ،وجود داشته است.
اياالت متحده طرفدار معاهده بين المللى حقوق اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى نيست و بيشتر آمريکائيان مشکالت
اجتماعى چون آموزش و پرورش ،مراقبت بهداشتى ،و استخدام را موارد حقوق بشر نمى دانند.
رهبرى آمريکا نيز به مبارزه طلبيده شده است .در داخل کشور ،سنت انزواطلبى ريشه دوا نده است .امروزه ،بسيارى
از آمريکائيان تمايل به پرداخت هزينه و يا در خطر انداختن جان آمريکائيان در جهت حمايت از حقوق بشر در خارج را
ندارند .در خارج از کشور ،زهد فروشى آمريکائى و ترجيح جهت عمل کرد يک جانبه ،اغلب باعث رنجش ،حتى در ميان
کسانى که آرمانهاى زير بناى سياست هاى آمريکا را ارزش مى نهند ،شده است.
معهذا ،اياالت متحده امروزه ،همانند دو قرن قبل ،در زمينه تالش ممتد جهت حقوق بشر رهبرى جهانى خود را حفظ
نموده است .و تالش جهانى جهت آرمان انقالبى که تمامى افراد ،تـنها به علت اينکه انسان هستند ،استحقاق محافظت و
امنيت ،کاالها ،خدمات و موقعيت هاى اساسى شناخته شده توسط حقوق بشر را دارند ،ادامه دارد.

مکانيسم هاى اجرايى و بازبينى بين المللى
" جنايات گه و بيگاهى صورت مى گيرد که چنان عظيم و چنان هولناک است که ما را به شک مى اندازد که مگر وظيفه
آشکار ما نيست که الا قل سعى در رد اين اعمال کرده و همدردى خود را با افرادى که متحمل آن شده اند اعالم داريم.
اين موارد به حدى رسيده است که پيش گرفتن چنين راهى قابل توجيه است".
تئودور روزولت ،بيست و ششمين رئيس جمهور آمريکا ( )1858 -1919
از حقوق بشر در سياست خارجى1904 ،
دگرگونى مناسبات بين المللى حقوق بشر در سطح ضابطه اى ،بويژه قابل توجه بوده است .براى مثال تا اواسط سال
 ،1998معاهده هاى حقوق بشر بين المللى توسط  137از  140کشور ،بيش از سه چهارم کشورهاى جهان به تصويب
رسيد .گرچه ارگانهاى بين المللى نقش ثانوى را در اجراى اين معيارها بازى مى کنند ،دولتها هر چه بيشتر پاسخگوى
جامعه بين الملل در رابطه با عمل کردهاى حقوق بشر در کشورهايشان مى باشند .معاهده بين المللى حقوق مدنى و
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سياسى سازمان ملل يک کميته ناظر از خبرگان مستـقـل  -کميته حقوق بشر ( ) The Human Rights Committeeرا
تشکيل داد که هدف اساسى آن مرور گزارشهاى دريافتى کشورهاى گوناگون جهان است .کميته هاى مشابهى نيز توسط
قطع نامه هاى حقوق بشر بين المللى در زمينه تبعيض نژادى ،حقوق زنان ،شکنجه و حقوق کودکان بوجود آمده است.
با اينکه سئواالت ارائه شده از کميته در طى مرور اين گزارشها اغلب آگاهانه و پژوهشى است ،نماينده کشور
گزارش دهنده مجبور به پاسخ گويى به هيچ گونه از سئواالت نيست چه برسد که جواب قانع کننده اى دهد .برخى از
گزارش ها فقط به برخى از قوانين و تکه هايى از قانون اساسى و يا بديهتأ ادعاهاى طفره آميز از اطاعت از اين قوانين،
اشاره مى کند .کيفيت گزارش هرچه که باشد ،پس از مرور ،فرآيند نظارت کننده معموأل تا موعد گزارش بعدى اتمام
مى پذيرد.
طرق گزارشى قاعدتأ قادر به اعمال زور بر کشورهاى متمرد در جهت تغيير سياست هاى سرکش آنها نيست .با اين
وجود اين گزارشات قادر به ارائه مشوق هاى اضافى براى کشورهايى که درجستجوى بهبود يا محافظت از پرونده
حقوق بشرشان باشند ،مى باشد .تنظيم يک گزارش ملزم به مرورى جامع از قوانين و عمل کردهاى آن کشور دارد ،که
در نتيجه احتمال دارد که باعث بر مال شدن مواردى شود که اصالحات الزم و يا امکان پذير باشد .همچنين اين فرآيند،
يادآور متـناوب مستحکمى به مقامات رسمى کشورها در جهت تعهدات قانونى بين المللى آنها ،بشمار مى رود.
گزارش هاى حقوق بشر ،چون از سوى دولت هاى گزارش دهنده مى رسد ،احتماأل ارائه گر کمترين تخطى از تمامى
مکانيسم هاى نظاره گر بين المللى است .سيستم هاى گزارش دهنده همچنين اين حسن را دارند که به موارد
حقوق بشر قبل از آنکه شدت يابد ،اجازه مى دهد که مطرح شوند .ولى چون دولت کنترل اين مکانيسم را در دست
دارد ،اين روش دستخوش قصور و سوء استفاده است.
کميته حقوق بشر همچنين ممکن است "ارتباطات" ( شکايات) دريافتى از افراد کشورهای طرف در ( نخستين) پروتوکل
اختيارى معاهده ،را مورد رسيدگى قرار دهد .گرچه يافته هاى کميته حقوق بشر اعمال پذير نيست ،بسيارى از کشورها
آنرا به اجرا گذاشته اند .براى مثال ،کانادا در قوانين مربوط به حقوق سرخ پوستانى که در سرزمين هاى قبيله اى خود
مى زيستند تجديد نظر کرد ،اهالى موريتانى قوانين مربوط به حقوق زنان را تغيير دادند و هلند قانون تامين اجتماعى
تبعيض گونه خود را تغيير داد .کميته های خبره در زمينه شکنجه و تبعيض نژادى نيز قدرت هايى مشابه را دارا
هستند.
مکانيسم شکايت فردى قوى تر در داخل شوراى اروپا وجود دارد .تصميمات کميسيون اروپائى حقوق بشر ،گرچه از
لحاظ فنى مقيد نيست ،معمو ًال مورد پذيرش کشورها است .دادگاه حقوق بشر اروپا تصميمات مقيد قانونى در تقريبأ
 200مورد گوناگون از جمله مواردى همچون سئواالت جنجال برانگيز در مورد وضعيت اضطرارى عمومى گرفته است.
اين يک مورد جهانى است که در آن انـتـقال صالحيت مهمى جهت اعمال حقوق بشر از کشورها به يک ارگان سياسى
مافوق ملى داده شده است .متاسفانه ،موارد منطقه اى در کشورهاى آمريکاى مرکزى ،جنوبى و آفريقا موفقيت کمترى
در رابطه با شکايات فردى داشته اند و آسيا و جهان عرب حتى کميسيون هاى حقوق بشر منطقه اى ندارند.
جاذبه موارد فردى در اين است که عينيت و ويژگى آنها موضوع را براى کشورها جهت شانه خالى کردن از مسئوليت
مشکل مى سازد .جهت اجتناب از يک بى آبرويى همگانى ،يک کشور امکان دارد که زندانيان سياسى را آزاد کرده و
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يا به قربانيان خسارت بپردازد  -گرچه سه سيستم دادخواست معاهده گونه جهانى در مجموع ،کمتر از هزار مورد را
تا به حال مورد رسيدگى قرار داده است .روش هاى متمرکز به قربانيان انفرادى ،در رسيدگی به الگوهای وسيع تر و
نيروهای ساختاری عميق تر عاجز مى مانند.
از اين رو ،قابل توجه است که به کميته ضديت با شکنجه ( )Committee Against Tortureاجازه داده شد ،تا شکايات
دريافتى در مواردى که شکنجه بطور سيستماتيکى اعمال مى شود را مورد رسيدگى قرار دهد .ولى دقيقأ به علت اينکه
چنين کار بردهايى نياز به تغيير دولت ها را موجب مى شود ،به شکل وسيعى از آنها استفاده نمى شود .هيچ کميته
مستـقل خبرگان ديگرى اين حاکميت را ندارد و " شيوه  " 1503مشابه در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در طى دو
دهه اول کار خود ،به کمتر از دوازده مورد رسيدگى کرد.
اينجا نيز همچون جاهاى ديگر ،مى توان رابطه معکوس بين قدرت و بعد شيوه هاى ناظر بين المللى و تمايل کشورها
به همکارى با آنها را ديد .و چون کشورهاى خود مختار حق شرکت نجستن در بيشتر سيستمهاى اجرايى حقوق بشر
بين المللى را دارند ،معاوضه بين قدرت و پوشش اين عمل کرد يک مسئله جدى و پايدار است.
گروه ديگرى از مکانيسم هاى نظارت کننده حقوق بشر بر حمايت و گزارشهاى تحقيقى تمرکز دارد .پيشگام در اين
فعاليت ها کميسيون بين آمريکايى حقوق بشر ( )Inter-American Commission on Human Rightsاست.
گزارشهاى اين کميسيون در مورد شيلى در دهه  1970و  1980عنصر مهمى در مبارزه بين المللى بر عليه دولت
ژنرال پينوشه بود و گزارش  1978اين کميسيون در رابطه با نيکاراگوئه بنظر نقش مهمى در سرنگونى دولت
سوموزا ( )Somozaداشت.
در طى دو دهه اخير ،کميسيون حقوق بشر سازمان ملل کوشش هاى پيگير و قابل توجهى را در رابطه با مطالعه ممالک،
که شامل کشورهاى سياسى چون گواتماال ،ايران و برمه مى شد ،اختصاص داد .معموأل کميسيون از طريق يک راپورتر
ويژه يک بازپرس و متخصص نيمه مستقـل عمل مى کند .اين بازپرس ،عالوه بر تهيه گزارش رسمى به کميسيون،
معموأل سعى در نگهدارى يک رابطه دوجانبه با دولت هاى تحت رسيدگى دارد تا از اين طريق حضور مداوم خود را
برقرار و کانال نفوذ را بازنگه دارد.
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل همچنين يک سرى کوششهاى "درون مايه اى" مبتکرانه جهت رسيدگى به
انواع و اقسام تخلفات حقوق بشر ،با برپايى گروه عمل کرد بر ناپديد شدگى اجبارى يا غير ارادى در سال
 ،1980به عمل آورد .در دهه اول کار خود ،اين گروه بيش از  19هزار مورد را رسيدگى نمود .در سال ،1985
پيتر کويجمان ( ، )Peter Kooijmansسرپرست بازنشسته کميسيون ،به منصب بازجوى ويژه در مورد شکنجه گماشته
شد .کويجمان تا سال  ،1993زمانی که به پست وزير امور خارجه هلند گماشته شد ،در اين منصب بود که اين خود
نشانگر افزايش ارجهيت حقوق بشر در سياست خارجى الاقـل برخى کشورها بود .بازپرسان و گروههاى عمل کردى
ديگر نيز تشکيل شده تا با موارد اعدام هاى اختيارى و فورى ،بازداشت هاى اختيارى ،تعصبات مذهبى ،تخلفات حقوق
بشر توسط مزدوران و تبعيض نژادى مقابله کند.
جديدترين ناظر حقوق بشر بين المللى ،کميسيون عالى نيمه مستقل حقوق بشر سازمان ملل است که به پيشنهاد
کنفرانس جهانى وين در سال  1994تشکيل شد .گرچه هنوز زود است تا اثرات اين تصميم را ارزيابى کرد ولى
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برگماشتن مرى رابينسون ،رئيس جمهور سابق ايرلند ،در سال  1997به مقام سرپرستى اين سازمان ،توجه عميق و
شديد اين سازمان را نشان مى دهد.

سازمان هاى غير دولتى و کشورها :نقش هاى متفاوت آنها
همانطور که پيش از اين خاطر نشان شد ،فعاليت هاى مافوق مليتى سازمان هاى غير دولتى حقوق بشر ،خارج از قلمرو
کشور خود وسياست هاى دوجانبه اى کشورها ،اغلب براى سياست هاى بين المللى حقوق بشر به اندازه انستيتوهاى
چند جانبه اى رسمى که در باال از آن سخن برده شد ،حائز اهميت مى باشند .عالوه بر مبارزات بين المللى عفو بين الملل
( ،)Amnesty Internationalچنين سازمان هاى غير دولتى چون ناظر آمريکاى جنوبى (، )American Watchاتحاديه
آزادى هاى فردى آمريکا ( ،)American Civil Liberties Unionو برخى سازمانهاى ديگر بازيگران مهمى در صحنه
مبارزه بر سياست هاى آمريکاى مرکزى در دهه  1980بوده اند .در آمريکاى شمالى و اروپا ،اين سازمان ها نقش مهمى
را در منازعات ملى بر سر تحريم هاى گوناگون عليه آفريقاى جنوبى در طى دهه  1980باز نمودند.
اين سازمان هاى غير دولتى ،به علت موقعيت خصوصى خودشان با آزادى کامل از کنترل سياسى کشورها قادر به عمل
هستند .و از آنجائى که نگران سياست هاى خارجى که احتماأل با اهداف حقوق بشرشان مغايرت دارد نيستند ،اغلب
قادرند که موارد حقوق بشر را بهتر ارائه دهند.
اين سازمانهاى غيردولتى حقوق بشر همچنين می توانند برترى ويژه اى بعنوان حاميان ملى روش هاى حقوق بشر بهتر
دارا باشند .از آنجائيکه آنها تمرکز ويژه اى داشته و عمومأ ناپيوستار هستند ،اغلب قادر به مطرح کردن حقوق بشر در
کشورها بشکلى که هيچ ارگانى ديگر قادر به انجام آن نيست مى باشند .بويژه جاهائى که فعاليت سياسى مستـقـل تحت
فشار بوده و جامعه مدنى ضعيف قلمداد مى شود ،همچون بلوک شوروى و يا شاخ جنوبى آمريکاى جنوبى در طى اواخر
دهه  70و اوايل  ،80سازمان هاى غير دولتى حقوق بشر تـنها صداى ملى بودند که کامأل خاموش نشده بودند .به همين
شکل امروز نيز در کشورهائي که مردمى سازى و آزادمنش سازى ناقص باقى مانده ،فعاليت هاى سياسى پارتيزانى
بسيار خطرناک تر از فعاليتهاى حقوق بشرى است که وجه پارتيزانى کمتر دارد .و هم سازمانهاى غير دولتى حقوق بشر
ملى و هم بين المللى نقش ويژه اى را در زمان گشايش فضاى سياسى و يا تهديد به بستن ا دارند چون هدف آنها فقط
تمرکز برروى حقوق بشر است.
گرچه ،سازمانهاى غير دولتى مى بايست بر قدرت تبليغاتى تکيه کنند .اين سازمانها فاقد منابع حتى ممالک ضعيف
هستند .کشورها نامتـقاعد باقى مى مانند .و برخى کشورها حتى از قدرت هاى اعمال زورخود عليه اعضاى سازمانهاى
غير دولتى حقوق بشر استفاده کرده و آنها را قربانيان تازه خود مى سازند.
کشورهاى حاکم تقريبأ عکس قدرت ها و ضعفهاى سازمانهاى غير دولتى حقوق بشر را دارا هستند .کشورها در
خط مشى هاى خارجى خود مى بايست يک سرى منافع خود را جاى دهند .سياست خارجى هرگز نمى تواند کاهش يافته
يا شبيه سياست هاى حقوق بشر شود .بعالوه سياست خارجى از روى طبيعت خود بيشتر به سمت تحقق منافع ملى
سوق دارد که بندرت حقوق بشر را ماوراى منافع سياسى – مالى کشور قرار مى دهد .ولى وقتى کشورها آرمان هاى
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حقوق بشر را در عمل کرد خود قرار مى دهند ،عمدتأ از منابع ،کانالهاى نفوذ و حتى قابليت هاى مردمى برخوردارند که
سازمانهاى غير دولتى از آن برخوردار نيستند.
نقش ملى کشورها نيز بايد مورد تاکيد قرار گيرد .کشورها ،عالوه براينکه تخطى کنندگان اصلى حقوق بشرهستند،
مکانيسم اساسى جهت حفظ و اجراى حقوق بشر در دنياى امروزى نيزمى باشند .هدف نهايى حمايت از حقوق بشر
همانا تغيير عمل کردها و قوانين کشورهاست .کمک بازيگران بين المللى از اين رو تقريبأ هميشه در رده دوم نسبت
به تالشهاى سياسى ملى که از طريق آن شهروندان دولت هاى خود را مجبور به احترام به حقوقشان مى سازند قرار
مى گيرد .عمل کرد بين المللى قادر مى سازد ،که اين مراحل به سرعت پيش رفته ،کمک هاى الزم را به حاميان حقوق
بشر ارائه داده و انگيزه هاى بيشترى را به رژيم هايى که حقوق شهروندان خود را محترم مى شمارند ارائه نمايد.
مسئله حقوق بشر مى بايست در حد کشورى نهايتأ توجيه و وضع شود.
در نهايت ،در تفکر در مورد فشارهاى حقوق بشر بين المللى بر کشورها ،نقش فعاالن اين حقوق که فقط بطور نامنسجم
درگير هستند ،يا ممکن است حتى يک قيمومت حقوق بشر آشکار نداشته باشند ،را نمى توان از نظر دور داشت .براى
مثال ،کنفرانس جهانى حقوق بشر وين در سال  ،1993يک گردهمايى تک موردى که فقط يکبارانجام شد ،کمک نمود تا
پس از جنگ سرد توجه جهانى مجددأ به حقوق بشر در جهان متمرکز شود .دادگاههاى جرايم زمان جنگ براى يوگسالوى
سابق و روواندا ارگانهايى هستند که به جهت دادن به فعاليت حقوق بشر بين المللى کمک مى کنند .کنفرانس جهان
چهارم زنان سازمان ملل  1995در بيجينگ سعى در ارائه دادن موارد زنان بشکلى بس عميق تر به مسير اصلى
مجادالت حقوق بشر بين المللى داشت .بانک جهانى ،در تاکيد اخير خود بر "حاکميت خوب" به موارد حقوق بشر مهم
دست گزارده است .و هر دو ،شوراى اروپا و اتحاديه کشورهاى اروپائى ،اهميت گنجايش خط مشى های محافظت از
حقوق بشر در پيرامون اروپا را تاکيد نموده اند.

سيستم پاسخگويى بين المللي
" حاکميت دولت  ...هنوز حاکميتى ناخالص است :براى عدالت کامل ،بايد تصديق و رضايت افراد تحت حکومت را در
اختيار داشت .هيچ حقى خالص بر من و اموالم بجز آنچه واگذار مى کنم ندارد .پيشرفت از يک حکومت مطلق به يک
حکومت محدود ،و از يک حکومت محدود به يک دمکراسى ،پيشرفتى است بسوى احترام حقيقى به افراد" ...
هنرى ديويد تورو( )Henry David Thoreauمقاله نويس آمريکائى ( )1817 -1862
از کتاب تمرد مدنى1846 ،
گرچه کشورهاى مستقل مسئوليت اصلى را در به اجرا گذاشتن حقوق بشر شناخته شده بين المللى در حوزه قلمرو
خود را دارند ،ولى ديگر از محافظت هاى سکوت ديپلماتيکى برخوردار نيستند .درست بر عکس ،تخطى کنندگان دائمى
حقوق بشر بيشتر و بيشتر مى بايست در زير نورافکن رسوايى بين المللى که توسط گروههاى خصوصى و عمومى بحرکت
در آمده اند عمل کنند .فعاالن بين مليتى ،جهانى ،منطقه اى و ملى انبوهى از فشارها را اعمال کرده اند که تقريبأ براى
کشورها غير ممکن است که از يک پاسخگويى عمومى براى تخطى شان از حقوق بشر اجتناب ورزند.
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مسلمأ ،بيشتر مکانيسم هاى جارى پاسخگويى ،اساسأ بر قدرت افشاى عمومى و موشکافى تکيه دارد .ولى ارزش افشاى
عمومى تخلفات و سعى در بى آبرو کردن کشورها به پيروى و اطاعت بيشتر را نبايد دست کم گرفت .حتى دولت هاى
شرير نيز به شهرت و آبروى جهانى خود اهميت مى دهند .براى مثال ،در اواخر دهه  1970و اوايل دهه  ،1980هيچ
رژيم گناهکارترى از رژيم نظامى آرژانتين کوشش هاى ديپلماتيکى قابل توجهى در ممانعت و جلوگيرى از کميسيون
حقوق بشر سازمان ملل بعمل نياورد .بعالوه ،برمالشدن اغلب حداقل به چندى از قرباينان اصلى کمک مى کند.
مهمترين اثر تمامى اين فعاليت حقوق بشر در سطح جهاني که بيشتر شفاهى است احتماأل کمتر روى دست آوردهاى
فورى آن بر روى قربانيان است تا اين حقيقت که روشها و انتظارات ملى و بين المللى در حال تغيير هستند .ايده
حقوق بشر نيرويى اخالقى و قدرتى محرک را در دنياى معاصر دارد که به سختى در مقابل آن مى توان مقاومت کرد .و
همينطور که شهروندان بيشترى در اقصى نقاط دنيا به حقوق اعطا شده خود عليه دولت هايشان مى نگرند ،تقاضا براى
حقوق بشر مرتبأ باعث فرار ديکتاتورها و سقوط دولت هايشان مى شود.
شمشير هميشه پرقدرت تر از کالم است ،الاقل در کوتاه مدت .ولى کار فعالين حقوق بشر ،هر جايى که باشند ،کار
سنتى و شريف بيان حقيقت عدالت برقدرت است .ويکى از پرجرأت ترين درسهاى تاريخ بين المللى معاصر اين است
که ،بيش از آنچه که به اصطالح واقع بين ها قبول دارند ،حقيقت پيروز مى شود.
جک دانلى ( )Jack Donnellyپروفسور آندرو ملون درمدرسه عالى مطالعات بين المللى ،دانشگاه دنور است.
دکتر دانلى نويسنده کتاب "حقوق بشرجهانى در تـئورى و عمل ،حقوق بشر جهانى ،و مقاالت بيشمارى در زمينه هاى
حقوق بشر است.

تعهد آمريکا :حقوق بشر و سياست خارجى
تعهد آمريکا :حقوق بشر و سياست خارجى
توسط جيمى کارتر
جيمى کارتر ( جيمز ارل کارتر ،جونيور ،).James Earl Carter, Jrکه پست رياست جمهورى اياالت متحده را از 20
ژانويه  1977تا  20ژانويه  1981بعهده داشت نگران حقوق بشر به عنوان عنصر اصلى خط مشى خارجى کشور بود .از
زمان ترک پست رياست جمهورى ،او مکررأ قهرمان عدالت اجتماعى و حقوق بشر بوده است .در سال  ،1986او مرکز
کارتر را در دانشگاه آمورى ( )Emoryدر آتال نتا جورجيا ،که موسسه غير انتفاعى ناپيوستار جهت سياست هاى مردمى
است که جهت مبارزه با بيمارى ،گرسنگى ،فقر ،نزاع و تجاوزات گوناگون در سراسر جهان تاسيس شده است ،را بر پا
ساخت .او بر چندين انتخابات همگانى در کشورهاى ديگر نظارت داشته ،ميانجيگري های متعددی در زمينه جنگ هاى
داخلى کرده است ،و نيز حمايت کامل از عمليات امدادى بين المللى داشته است .از سال  ،1984کارتر و همسرش
روزالين يک هفته از وقت و توانايى هاى ساختمانى خود را هر ساله به جهت تاسيس خانه جهت نيازمندان اختصاص
داده اند.
متن زير سخنان کارتر در جلسه کاخ سفيد که بيادبود سى امين سالگرد امضاى بيانيه جهانى حقوق بشر در
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دسامبر  1978برگزار شده بود ،مى باشد.
اين هفته ما سى امين سالگرد بيانيه جهانى حقوق بشر را گرامى مى داريم .ما مجددأ خود را  -طبق سخنان النور
روزولت ،که صدر اعظم کميسيون حقوق بشر بود  -وقف اين اعالميه جهانى مى کنيم چنانکه از قول او مى گويم که
"استاندارد مشترکى است براى تمامى افراد از همه ملت ها".
بيانيه جهانى و کنوانسيون هاى حقوق بشر که از آن سرچشمه مى گيرند جهان را چنانکه هست تشريح نمى کند .ولى
با اين وجود اين مدارک از اهميت خاصى برخوردارند .اينها هدايت کننده و راهنمايى بر آينده امنيت افراد ،آزادى
سياسى و عدالت اجتماعى هستند.
براى ميليونها نفر در سراسر گيتى اين نويد هنوز دور از دسترس است ،نور کم سويى در افق تاريک محروميت و
سرکوبى .گزارشات عفو بين الملل ،کميسيون بين المللى کارشناسان حقوقى ،ليگ بين المللى حقوق بشر و بسيارى
ديگر از سازمانهاى غير دولتى حقوق بشر به وفور عمل کردها و شرايطى که حيات و جان و روان تعداد بيشمارى از
انسانها را نابود مى کند ،را ثبت مى کند.
قتل هاى سياسى ،شکنجه ها ،حبس اختيارى و طوالنى بدون محکمه يا بدون اتهام از جمله ظالمانه ترين و زشت ترين
تخطى هاى حقوق بشر بشمار مى روند .از بين تمام حقوق بشر ،اساسى ترين آن آزادى از خشونت اختيارى ،چه از سوى
دولت و چه از سوى تروريست ها يا قاتلين و يا از ناجيان موعود خود گمارده که زير قباى سياست و يا مذهب عمل
مى کنند ،مى باشد.
ولى دولت ها ،بواسطه قدرت شان ،که ذاتأ بيش از افراد است ،مسئوليتى خطير بر عهده دارند .اولين وظيفه دولت
محافظت از شهروندان است و وقتى دولت ها خودشان مرتکبين استبداد عليه شهروندان خود مى شوند ،قانونيت خود
را خدشه دار مى کنند.
تخلفات جانى و روحى ديگرى نيز وجود دارد که بويژه مخرب حيات انسانى است .گرسنگى ،فقر و دشمنان بالقوه انسان
که به بى رحمى هر دولت سرکوبگرى است.
مردم آمريکا مايلند که عملکردهاى دولت شان ،دولت ما ،هم کاهش رنج و مصيبت انسانى و هم افزايش آزادى هاى
فردى را شامل شود .و به اين علت است که من در جستجوى برانگيزى مجدد هيزم حقوق بشر در صحنه سياست
خارجى آمريکا هستم .در طى دو سال اخير ،من سعى کرده ام تا ابراز نگرانى خود را از اين حقوق ابراز دارم در حاليکه
ديـپلمات های ما از مهارت خود استفاده کرده و کشور ما در حال انجام تعهدات بين المللى خود است.
ما وقتى که به حقوق افراد در سرزمين هاى ديگر تجاوز مى شود لب به سخن مى گشائيم .بيانيه جهانى به اين معناست
که هيچ کشورى نمى تواند با رداى حاکميت روى شکنجه ،ناپديد شدن ،تعصب رسمأ تحريم شده و يا از بين بردن آزادى
در درون مرزهاى خود سرپوش گذارد .پيامى که توسط نمايندگان ما به خارج برده مى شود اين است که ...سياست هاى
ما در رابطه با حقوق بشر در بافت مناسبات ما با کشورهاى ديگر بسيار حائز اهميت است.
شخصى که با روحى آزاد که بر زمينه استوار اصول اخالقى ايستاده ،و ادراکى صحيح از آنچه براى آن مبارزه مى کند
دارد ،ذخيره اى خستگى ناپذير از قدرت را با خود بهمراه دارد .ناتان شرانسکى ( )Nathan Sharanskyمهاجر يهودى
شوروى و وزير بازرگانى و صنايع کنونى کشور اسرائيل -از خاطرات خود بنام " از شيطان مترس"1989 ،
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در توزيع منابع کمياب برنامه هاى کمکى خارجى مان ،ما هم اکنون اعالم مى کنيم که عميق ترين مناسبات را با ممالکى
داريم که متعهد به مسير دموکراتيک توسعه و پيشرفت مى باشند .و در برابر رژيم هايى که تخطى هاى جامعى از
حقوق بشر مى کنند ،ما نه ترديدى بخود راه مى دهيم که خشم شديد خود را ابراز داريم و نه آنکه وانمود مى کنيم
که بر مناسبات ما بى اثر است.
تأثير سياست حقوق بشر ما اکنون يک حقيقت تثبيت شده است .اين سياست باعث تغيير جو  -گاهى بشکل نا آرام
شده ولى در عين حال پيشرفت را در جاهاى گوناگونى باعث شده است .در برخى کشورها ،صدها و حتى هزاران
قساوت سرکوبى کاهش يافته است .و در برخى ديگر ،حرکت هاى
زندانيان سياسى آزاد گشته اند .در برخى ديگرّ ،
دموکراتيکى و يا حکومت قانون ديده شده که تا پيش از اين ،اين گونه نهضت ها به چشم نمى آمد.
براى کسانى که به حکمت اين از خود گذشتگى ما شک دارند ،من چنين مى گويم " :از قربانيان سئوال کنيد ".از
تبعيدى ها بپرسيد .حتى يک نفر از آنهايى که درواقع جان خود را به خطر انداخته و متحمل رنج براى حقوق بشر
مى شود هرگز از من نخواسته تا از حمايت مان از اصول اساسى حقوق بشر دست بکشيم .از زندانها ،از کمپ ها ،از
تبعيد گاههاى اجبارى ،ما پيام مى گيريم :صدايتان را بلند کنيد ،پافشارى کنيد و بگذاريد صداى آزادى شنيده شود.
من افتخار مى کنم که کشور ما معنايى بيش از توان نظامى و سياسى دارد .اين کشور برروى آرمانهايى استوار است که
بازتاب آنها در آرمانهاى روستائيان آمريکاى التين ،کارگران اروپائى شرقى ،دانشجويان آفريقا و زارعين در آسيا ديده
مى شود.
ما در دنياى مشکل و شگرفى زندگى مى کنيم ،دنيائى که در آن صلح به راستى مسئله بقا شده است .سياست خارجى
ما بايست اين را به حساب آورد .گاهى يک انتخاب که ما را بسوى يک هدف سوق مى دهد ،ما را از هدف ديگر دور
مى کند .کمتر مى شود که شرايط به من و شما اين اجازه را دهد که قدمى برداريم که مورد رضايت همگان باشد.
ولى من در اينجا مايلم مجددأ تاکيد کنم که حقوق بشر ديگر جنبه پيرامونى در سياست خارجى اياالت متحده ندارد.
پيگيرى ما از حقوق بشر بخشى از کوشش جامع ما در استفاده از قدرت عظيم و نفوذ خارق العاده مان است که در راه
خلق دنيايى بهتر بکار مى رود ،دنيائى که در آن نوع بشر بتواند در صلح ،در آزادى و با تامين اساسى ترين نيازهاى خود
زيست کند.
حقوق بشر روح سياست خارجى ماست .و اين را با اطمينان بيان مى کنم چون حقوق بشر روح حس موجوديت ملى
ماست.
تا حد زيادى ،کشورهاى ديگر از طريق نياکان نژادى و يا قومى مشترک ،يا توسط مذهب و يا آئين مشترک و يا شايد
توسط وابستگى هايى کهن به زمين که شايد به قرنها قبل برمى گردد ،به يکديگر متصل هستند .برخى از کشورها نيز
توسط زور و يا قدرت حاکمه دولت به يکديگر وابسته اند .ما با بقيه آنها فرق داريم ،و من معتقدم که ما در کشورمان
بسيار خوش شانس هستيم.
ما مردمى هستيم که از هر کشور و از هر نقطه دنيا آمده ايم .ما از آئين ها و مذاهب گوناگونى هستيم .ما از هر نژاد،
رنگ ،قوميت و زمينه فرهنگى تشکيل مى شويم .ما حق داريم که به اينها و به غنايمى که اين عوامل به بافت ملى ما
مى دهند مغرور باشيم .ولى اينها چيزهايى نيست که ما را بعنوان مردم به هم متحد مى کند.
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آنچه ما را متحد مى سازد  -آنچه ما را آمريکائى مى سازد  -اعتقاد مشترک ما به صلح ،جامعه آزاد و تعهد مشترک ما
به آزادى هايى است که در قانون اساسى ما درج شده است .آن اعتقاد و آن وقف منابع احساس تماميت ملى ماست.
منحصرأ ،منابع ما همان مملکتى است که بر آرمان حقوق بشر بنا نهاده شده است .ما از تاريخ مان مى بينيم که اين
آرمان چه عظيم است.
هفته آينده سالگرد حقوق بشر ديگرى است  -روز قانون حقوق اساسى (ده اصالحيه قانون اساسى که برخى از حقوق
اساسى شهروندان را تضمين مى کند) .کشور ما به گفته لينکلن "در آزادى بارور" شد ،ولى دو قرن طول کشيد تا آن
آزادى به مرحله بلوغ برسد.
در طى بيشتر نيمه اول تاريخ کشور ما ،سياهان آمريکا از اساسى ترين حقوق محروم بودند .براى بيشتر دو سوم تاريخ
مان ،زنان از جريان سياسى بدور بودند .حقوق زنان و حقوق بوميان آمريکا هنوز تحت قانون اساسى تضمين و اجرا
نمى شود .حتى آزادى سخن نيز گه و بيگاه در تاريخ کشور ما تهديد شده است .تالش براى حقوق بشر کامل براى همه
آمريکائيان  -سياه – قهوه اى  ،سفيد؛ زن و مرد؛ ثروتمند و فقير  -راه زيادى را در پى دارد.
بنظر من و يا شايد برخى از شما ،اينها موارد و آرمانهاى مطلق نيست .در مناطق روستايى جورجيا که من در آنجا بزرگ
شدم ،اکثريت همشهرى هاى خود من از بسيارى از حقوق ابتدايى  -حق رأى ،حق سخن گفتن بدون واهمه ،حق طرز
برخورد مساوى در برابر قانون ،محروم بودند .من شاهد دست اول اثرات سيستم محروميت از حقوق بوده ام .من
شاهد دليرى کسانى که مخالف چنين سيستمى بودند ،بوده ا م .و در نهايت ،شاهد رهايى انرژى های پاک کننده ای بودم
در زمانيکه منطقه ما از اين تاريکى قدم بيرون نهاد و پا به دوران (آنچه معاونت رياست جمهوري) هوبرت همفرى ،در
سال اتخاذ بيانيه جهانى  ،آنرا "خورشيد تابناک حقوق بشر" ناميد گذاشت.
قانون حقوق اساسى ( 187 )Bill of Rightsساله است ،و در هر سالى در اين مدت ،تالش براى به واقعيت رساندن
آن در جريان بوده است .بيانيه جهانى حقوق بشر  30سال از عمر آن مى گذرد .از نقطه نظر تاريخى ،آرمان حقوق بشر
تازه مطرح شده است.
من اين مقايسه را نمى کنم بخاطر اينکه صبر را موعظه کنم .من اين مقايسه را بدين علت کردم که مايلم عليرغم
مشکالت ،بر عزم راسخ و تعهد کامل خود تاکيد کنم.
صد و هشتاد و هفت سال قبل ،تا آنجائيکه به آمريکائيان مربوط مى شد ،اين قوانين ،قوانين وعده و وعيد بود .و هيچ
تضمينى نبود که اين تعهدات هرگز به وقوع بپـيوندد .ما آن وعده ها را با منتظر تاريخ نشستن به اجازه اينکه مسير
طبيعى خود را طى کند بدست نياورديم .ما آنها را بدست آورديم چون تقال کرديم .آنها را به چنگ آورديم چون بسيارى
قربانى شدند و ما به آنها پى برديم چون استقامت کرديم.
براى ميليونها نفر در سراسر جهان ،اعالميه جهانى حقوق بشر ،تنها يک اعالميه اميد است .همچون شما ،من نيز مايلم
اين اميد جامه عمل بپوشد .تالش جهت اجراى آن شايد از حيات همه ما فراتر رود .در واقع ،تا وقتى حيات انسانيت
وجود داشته باشد طول خواهد کشيد ،ولى ما بايد ثابت قدم باشيم.
و ما بايد با اطمينان به اينکه اين کشور ما ،بعنوان رهبرى در جهان ،که ما دوستدار آن هستيم ،هميشه پرچمدار کسانى
است که براى آن اميد واال ،روياى عظيم حقوق بشر تالش مى کنند ،در انجام آن عزمى راسخ داشته باشيم.
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ما به اين حقايق آشکار پاى بنديم...
اولين تبصره براى من اين معنا را دارد که  ...تـنها طريق قانون اساسى که دولت ما قادر به پاسدارى خود است اين
است که به مردم منتها عليه آزادى را داده تا تمامى سياست هاى دولتى را پذيرفته ،تحت انـتقاد آورده و يا در صورت
لزوم مورد بحث قرار دهند و نيز در صورت تمايل ،پيشنهاد دهند که حتى اساسى ترين بندهاى آن مناسب نيستند و
بايد عوض شوند…
هوگو بلک ( ،)Hugo Blackقاضى ديوان عالى آمريکا ( )1886 -1971
اقتباس از نظريه مخالف او در مورد بارن بلت ( )Baren Blattعليه آمريکا1959 ،
آمريکائيان نخستين ،از "حقوق انسانى" سخن نمى گفتند .ولى از آزادى و حقوق سخن رانده و ارزش وااليى براى آنها
قائل بودند .بعنوان افراد تحت قيمومت انگليس ،آنها به تکامل پيوسته حقوق قانون اساسى و سياسى حکومت انگليس
آشنايى داشتند.
برخى از نخستين مستعمره نشينان درجستجوى آزادى مذهبى که در اروپاى قرن هفدهم از آنها سلب شده بود به
دنياى جديد آمدند .ماساچوست توسط پيوريتن ها ،پنسيلوانيا توسط کويکرها و مريلند توسط کاتوليک ها بنا نهاده شده
بود .کالونيست هاى فرانسوى  -هوگونت ها  -در ميانه جنوبى سعى در تشکيل يک مستعمره داده و بعدها به تعداد
فراوان ترى در چندين مستعمره شمالى تر سکنى گزيدند .اين افراد فوق مذهبى احتماأل از آغاز يکديگر را قبول
نداشتند؛ در واقع ،برخى از آنها اراده خود را بر اقليت هاى مذهبى با تأسيس مذاهب ايالتى در آمريکاى مستعمراتى
تحميل مى کردند .ولى در طول زمان ،وضعيت هاى اضطرارى زندگى مستعمراتى نوعى حس سازگارى مذهبى را درميان
آنها ترويج داد و در بسيارى از موارد ،آزادى پرستش جزو آداب و رسوم و قوانين مستعمراتى شده بود.
مستعمره نشينان آمريکائى نه تنها عقايد مذهبى خود را به دنياى جديد آوردند بلکه شوق خود مختارى را نيز آوردند.
حتى قبل از آنکه آنها در سال  1620در سواحل ماساچوست لنگر بيندازند ،مستعمره چيان اوليه آمريکا ،پيوريتن
ها" ،عهد نامه مى فالور  "Mayflowerرا با خود بستند به اين ترتيب که همگى از "قوانين برابر عادالنه" اى که توسط
رهبران انتخاباتى خود بسته مى شود اطاعت کنند .ماساچوست نمونه اى از يک دموکراسى کامل نبود ولى همچنانکه
مستعمره نشينان بيشترى شهرهاى ساحلى را پر کرده و در منطقه داخلى شمال شرق اياالت متحده سکنى گزيدند -
منطقه اى که بعنوان نيوانگلند خوانده مى شود  -تمايل به سمت در خود شمردن بود .تا قرن  ،18ماهيت دموکراتيک
مجمع شهر نيوانگلند ،که در آن سکنه شهر بعنوان قدرت حاکمه قضايى گردهم مى آمدند ،کامأل تثبيت شده بود .در
ميان ،بنيادگذاران آمريکا که از اين زمينه پديدار شده بودند ،جان و ساموئل آدامز ،بنجامين فرانکلين ،راجر شرمن،
جيمز اوتيس ،آلکساندر هميلتون و بسيارى ديگر بودند.
در ويرجينيا ،که بزرگترين مستعمره جنوبى و مستعمره اى که بافت اجتماعى بسيار متفاوتى از نيوانگلند داشت ،سنّت
ديرپاى مشارکت در دولت محلى وجود داشت .از اين ميراث ،جورج واشنگتن ،توماس جفرسون ،جورج مديسون و ديگر
بنيان گزاران آمريکا سربرآوردند.
از اين رو ،وقتى که براى مستعمرات آمريکا زمان موعد جهت رفع مناسبات سياسى که آنها را به انگليس متصل
مى ساخت سررسيد ،آنها به ارگان کامأل تثبيت شده قانون و عرف که آزادى سخن ،آزادى پرستش مذهبى ،آزادى
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اجتماع ،حق داد خواست ،حق دادرسى توسط هيئت منصفه و حق سخن در اداره امور داخلى خود ،را به رسميت
مى شناخت ،در آمده بودند .در واقع ،همين حقوق و آزادى ها بود که جرقه انقالب آمريکا را جهت کسب استقالل از
بريتانيا زد.

اصول آزادى
با اينکه اولين نبردهاى انقالب آمريکا در  1775رخ داد ،اعالميه استقالل توسط مستعمره نشينان آمريکا در
سال  1776بود که رسمأ انقالب را اعالم نمود .نويسنده اصلى اين بيانيه توماس جفرسون بود ،که بعدها سومين
رئيس جمهور آمريکا شد.
جفرسون ،با بيانيه استقالل ،تايـيديه اى مختصر ولى شيوا از حقوق بشر و قانون طبيعت را بوجود آورد .در دومين
پاراگراف اين بيانيه ،جفرسون چنين نوشت " :ما به اين حقايق آشکار پاى بنديم ،که تمامى انسانها برابر آفريده
شده اند و اينکه از سوى خالق ( )Creatorشان به آنها حقوق غير قابل انتقالى بخشيده شده ،که در ميان اين حقوق،
حيات ،آزادى و جستجوى خوشبختى مى باشند .و اينکه در جهت تضمين اين حقوق ،دولت هايى در ميان انسانها تشکيل
مى شود ،که قدرتهاى برابر شان از رضايت افراد تحت حکومت آنها ناشى مى شود.
همچنان که آبراهام لينکلن ،که اياالت متحده را در طى شديدترين جنگ بر سرحقوق بشر -جنگ هاى داخلى  -رهبرى
کرد بيش از نيم قرن پس از اعالميه استقالل چنين گفت که امضا کنندگان اين اعالميه "به سادگى براين بودند که
حقوق را چنان تعريف کنند چنانکه اجراى آن بسرعتى که اوضاع اجازه مى دهد ،انجام پذيرد .هدف آنها تشکيل يک
اصل کلی استاندارد برای يک جامعه آزاد بود ،که براى همه آشنا بوده و همه به آن احترام گذارند؛ دائمأ به آن مراجعه،
براى آن کار کرده ،و حتى اگر هرگز تمام عيار به آن نايل نمى شدند ،دائمأ تخمين زده و از اين رو دائمأ حوزه نفوذ آنرا
گسترده تر و عميق تر کرده و خوشبختى و ارزش حيات را براى تمامى افراد از هر رنگى و در هر کجا افزايش دهد".
با اينکه اعالميه استقالل ،انقالب آمريکا را برنينگيخت ،ولى پايه اساسى نبرد را که با کمک فرانسه ادامه يافته و تا
تسليم انگليس ادامه يافت ،مشخص نمود .در روز  3سپتامبر  ،1783نمايندگان آمريکا و انگليس مفاد صلح  -عهد
نامه پاريس را که در آن بريتانيا ،استقالل ،آزادى و حاکميت  13مستعمره سابق آمريکا را که بزودى اياالت مى شدند
را به رسميت شناخت.
در طى سالهاى اول استقالل ،اياالت آمريکا تا حد زيادى از يکديگر مستقل ماندند و فقط توسط اصول کنفدراسيون
( )Articles of Confederationتثبيت نشده که قانون پايه اى کشور جديد بشمار مى رفت به يکديگر متحد بودند.
اين اصول بيشتر به عنوان قراردادى بين اياالت مساوى که با يکديگر از طريق منافع اقتصادى و امنيت نظامى در رابطه
بودند وضع شده بود تا اينکه بصورت يک قانون اساسى رسمى حاکم برکشور .اين يک انتخاب عمدى توسط کسانى
بود که از يک دولت مرکزى هراس داشتند و اعتقاد بر اين داشتند که آزادى هاى فردى احتماأل در سطح ايالتى بيشتر
محافظت خواهد شد تا در سطح کشورى.
موفقيت انقالب به آمريکائيان اين فرصت را داد تا فورمى قانونى به آرمانهايشان که در اعالميه استقالل آمده
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بود بدهند و برخى از شکايات خود را از طريق قوانين اساسى ايالتى حل و فصل کنند .تا ماه مى  ،1776کنگره
مصوبه اى را وضع نمود که اياالت را به تشکيل دولتهاى جديدى ترغيب مى نمود "تا بدين صورت به بهترين وجه به
رفاه و ايمنى سازمان دهى هايشان بيانجامد" .در طى يک سال پس از اعالميه استقالل ،تمامى اياالت غير از سه اياالت،
قوانين اساسى خود را تدوين کرده بودند.
اولين هدف تدوين کنندگان قوانين اساسى ايالتى مصونيت حقوق غير قابل انتقالى بود که تخطى از آنها باعث شده بود
که مستعمرات سابق مناسبات خود را با بريتانيا به هم بزنند .از اين رو ،هرکدام از اين قوانين با اعالميه و يا قانون
حقوق اساسى آغاز مى شد .قانون اساسى ويرجينيا ،که از آن بعنوان الگويى براى بقيه استفاده شد ،شامل اعالم اصولى
همچون حاکميت مردمى ،تناوب در پست هاى سياسى ،آزادى انتخابات و نيز چندى از آزادى هاى اساسى  -ضمانت
متعادل و تنبيه و مجازات انسانى ،محاکمه سريع توسط ژورى ،آزادى مطبوعات و حق اکثريت در اصالح ويا تغيير دولت،
مى شد.
اياالت ديگر ،تعداد آزادى ها را افزايش دادند .ولى قوانين اساسى ايالتى محدوديت هاى چشمگيرى نيز داشت.
مستعمرات حد جنوب پنسيلوانيا ،جمعيت برده خود را از حقوق غير قابل انتقال شان بعنوان انسان محروم کردند .زنان
هيچگونه حقوق سياسى نداشتند .هيچ ايالتى تا حد اعطاى کامل حق رأى مردان به جلو نرفت و حتى در ايالتى که به
تمامى ماليات دهندگان حق راى داده شده بود ،متصديان شاغل دولتى الزم بود تا مقدار معينى ملک داشته باشند.

قانونى اساسى اياالت متحده
تا سال  1787طول کشيد تا اينکه نمايندگان اياالت در فيالدلفيا ،پنسيلوانيا جمع شده تا قانون اساسى اياالت متحده را
تدوين کنند .آنچه در آنجا طرح ريزى شد ،سندى از مصالحه و برابرى پارلمانى و انتخابى بود ،سندى که با شرايط در حال
تغيير ،خود را به خوبى به مدت دويست سال وفق داده است .همانطور که پايه ريزان اين سند در مقدمه اين قانون
پايه اى اياالت متحده ذکر کرده اند ،سند "در جهت تشکيل اتحادى کامل تر ،برقرارى عدالت ،تضمين آرامش داخلى،
تشکيل دفاع مشترک ،ترويج رفاه عمومى و حفاظت نعمات آزادى براى خود و نسل هاى آينده  "...نوشته شده است.
بسيارى با قانون اساسى جديد مخالفت داشتند .رضايت اين افراد فقط پس از اين تضمين وعده که يک سرى
تبصره هاى آتى در جهت تضمين آزادى هاى فردى که بخشى از بيشترقوانين اساسى ايالتى بود ،ضميمه خواهد شد،
بدست آمد.
در سال  ،1791ده تبصره که در مجموع اليحه حقوق خوانده مى شود  -به قانون اساسى اضافه شد .اين اصالحيه ها
بويژه آزادى مذهب ،سخن و مطبوعات را تضمين مى کند .آنها به حق مردم به اجتماعات صلح آميز؛ دادخواست به دولت
جهت رفع شکايات؛ حمل اسلحه؛ مصونيت افراد ،منازل ،مدارک در مقابل تفتيش وتوقيف نامعقول؛ موعد گذاشتن
دادخواهي؛ و محکمه اى مردمى و سريع توسط يک هيئت ژورى منصف؛ ارج مى گذارند.
از زمان تصويب اين حقوق ،فقط  17اصالحيه ديگر به قانون اساسى اضافه شده است .بسيارى از اين اصالحيه ها،
بافت و طريق عمليات دولت فدرال را بازنويسى کرد ولى بسيارى ديگر رويه هاى اليحه حقوق را دنبال کرده و حقوق و
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آزادى هاى فردى را گسترده تر ساخت.
ولى با اينکه اياالت متحده با مجموعه اى استوار از حقوق و آزادى ها حيات خود را آغاز نمود ولى دو قرن طول کشيد تا
بتوان گفت که اين حقوق و آزادى ها تمامى آمريکائيان را شامل مى شود.
يک قدم ديگر بسوى دربرگيرى بيشترهمگان همانا بسط حق رای ماوراى مقررات وقت بود که اصرار داشتند فقط
مالکين مرد سفيد پوست قادر به راى و خدمت در پست هاى دولتى هستند .تا اوايل قرن نوزدهم ،عمأل تمامى اياالت
مالکيت را از ليست اقالم الزمه جهت واجد شرايط بودن براى راى و يا نگهدارى پست دولتى حذف کردند و نخبه هاى
اشرافى که دولت را در دست داشتند تا حد زيادى از سوى انسان خودساز ،آمريکائى نوين بکنار زده شده بودند.
همانطور که نويسنده فرانسوى آلکسيس دى تاکويل ( )Alexis de Tacquevilleدر مقدمه رساله خود بنام دموکراسى
در آمريکا در اوسط  1800خاطر نشان مى سازد" ،هرچه بيشتر جامعه آمريکا را بررسى کردم بيشتر پى بردم که اين
برابرى وضع ،حقيقتى بنيادى است که از آن بقيه مشتق مى شوند".
گسترش حق راى منجر به تصورى نوين از آموزش افراد شد ،به اين علت که دولتمردان در هر کجا به تهديد حق
راى يک رأى دهنده بى سواد و ناآموخته پى بردند .اين افراد توسط ارگان هاى کارگرى سازمان يافته ،که رهبرانشان
تقاضاى مدارس رايگان ،با پشتيبانى ماليات براى تمامى کودکان داشتند ،پشتيبانى مى شدند؛ اياالت ،بتدريج قوانينى
را که چنين آموزشى را ملزم مى ساخت تصويب نمودند .در حاليکه سيستم مدارس عمومى در سرتاسر قسمت شمالى
کشور براه افتاد ،در مناطق ديگر ،جدال جهت آموزش عمومى تا سالهاى زيادى ادامه يافت.
جستجوى آمريکا جهت حقوق وموقعيت هاى فراوان شاهد طلوع سازمان هاى کارگرى بود .در سال  ،1835نيروهاى
کارگرى در فيالدلفيا ،پنسيلوانيا ،در کاهش ساعات کار از " تاريکى تا تاريکى" به ده ساعت در روز ،به موفقيت رسيدند.
اصالحات ديگر عصر مربوط به زندان ها و مراقبت از ديوانگان مى شد .تالشهايى نيز جهت تبديل زندانها ،که تاکيد
برتنبيه زندانيان داشتند ،به ندامتگاهها که مجرمان تحت توان بخشى قرار مى گيرند صورت گرفت .بيمارستان هاى
ايالتى جهت مراقبت از ديوانگان ،که تا پيش از آن محدود به زندانها و نوان خانه ها مى شدند ،تشکيل شد.

خانه اى مجزا
عليرغم گسترش دموکراسى ،برده دارى ،ايده آزادى و درجستجوى خوش بختى بودن بعنوان حق تمام آمريکائيان را ،به
مسخره گرفت .نبرد جهت کاهش و در نهايت لغو برده دارى تقريبأ سه چهارم قرن بطول انجاميد .توماس جفرسون ،که
خود برده دار بود ،اولين ضربه را وارد آورد .قانون شمال غربى  1787او ،که تحت اصول کنفدراسيون پذيرفته شده
بود ،برده دارى را در بيشتر مناطق شمالى اياالت متحده ممنوع مى ساخت.
داد و ستد بين المللى برده در  1808لغو شد ،و بسيارى بر اين اعتقاد بودند که اين ،به برده دارى در آمريکا نيز پايان
مى دهد .ولى توقعات غلط از آب در آمد ،چون درطى نسل بعدى ،جنوب اياالت متحده بشکلى راسخ در پشتيـبانى از
سنت برده دارى متحد ايستاد چون رونق صنايع محتاج کار سخت نواحی جنوبى چون کتان ،تنباکو و نيشکر ،برده دارى
را بى نهايت پر منفعت ساخت .از اين رو ،رهبران جنوب سفت و سخت به برده دارى چسبـيدند و بر ضد هر حرکت در

22

مقدمه ای در باب حقوق بشر

Introduction to human rights

حال رشد در زمينه لغو برده دارى ايستادند.
برده دارى ،ذاتأ سيستمى بى رحمانه و زورگو بود که در آن ضرب و شتم و فرو پاشى خانواده ها از طريق فروش
برده ها امرى عادى بود .با اين حال ،براى بسيارى برنده ترين انتقاد عليه برده دارى تخطى اساسى از حق هر انسان
برای آزادى بود.
با انتخاب آبراهام لينکلن بعنوان رئيس جمهور کشور در سال  ،1860وضع شروع به تغييرکرد" .خانه اى که از درون
مجزا باشد ،سرپا نخواهد ايستاد".لينکلن اين سخن را در نطق مبارزات انتخابى سنا در  1858ايراد نمود" .من اعتقاد
دارم که دولت نيم برده دار و نيم آزاد پايدار نخواهد ماند" .لينکلن در روز  4مارس 1861 ،بعنوان رياست جمهورى
قسم ياد کرد .و در روز  12آوريل آن سال ،جنوبى ها به سربازان فدرال که در فورت سامتر در چارلستون بندر
کاروليناى جنوبى مستقر شده بود ،آتش گشودند ،و جنگهاى داخلى آمريکا آغاز شد .اين جنگ  -که برده داران جنوبى
را که بدنبال استقالل از اياالت متحده بودند ،عليه اهالى شمال به مبارزه طلبيد  -قبل از آنکه در سال  1865به پايان
پذيرد ،باعث کشته شدن نيم ميليون آمريکائى شد.
لينکلن در  1ژانويه 1863 ،با الغاى برده دارى ،که تمامى بردگانى را که در مناطقى که شورش به پا کرده بودند،
"هميشه آزاد" اعالم مى کرد ،پايان دوران برده دارى را اعالم کرد .برده دارى رسمأ در دسامبر  1865توسط سيزدهمين
تبصره قانون اساسى لغو شد ،بدين شکل که برده دارى و بندگى غيرارادى ،بجز بعنوان تـنبيه براى جرايمى که طرف
بر طبق مقررات و قوانين محکوم اعالم شود ،در خاک اياالت متحده ،يا هر جايى که حوزه قضايى آن باشد ،وجود نخواهد
داشت".
در طى چند ماه پس از پايان جنگ ،کنگره شروع به طرح ريزى نقشه اى براى دوره بازسازى جنوب ،که توسط جنگهاى
داخلى نابود شده بود ،نمود .تا اواسط  ،1866کنگره اليحه حقوق انسانى را تصويب و نيز اداره فريدمن را بنياد نهاد
که هر دو جهت جلوگيرى از تبعيض نژادى عليه سياهان توسط قانون گزاران جنوبى ،تشکيل شده بود .کنگره همچنين
چهاردهمين تبصره قانون اساسى را تصويب نمود که مقرر مى سازد که "تمامى افراد متولد يا تبعه اياالت متحده ،و نيز
تحت حوزه قانونى آن ،شهروندان اياالت متحده و اياالتى که در آن اقامت دارند مى باشند .هيچ ايالتى نبايد قانونى را
وضع و يا به اجرا گذارد که امتيازات ،مزايا و يا مصونيت هاى شهروندان اياالت متحده را بکاهد؛ همچنين هيچ ايالتى
نبايد کسى را از حق حيات ،آزادى و يا داشتن ملک بدون طى مراحل قانونى آن ،محروم سازد ".اين خود قانون پيشينی
را که به نام برده سياهی که شاکی شده بود تصميم درد اسکات ( )Dred Scottخوانده مى شد و برده ها را از حق
تبعيت محروم می کرد ،باطل نمود.
تمامى قانونگذاران جنوب بجز يک مورد ،از تصويب اين تبصره امتناع ورزيدند .تنها پس از آنکه کنگره تصويب تبصره
را به عنوان شرطی برای فرار اياالت جنوبى از تشکيل يک دولت نظامى درجنوب به تصويب رساند اين تبصره در 1865
بتصويب رسيد.
در سال  ،1870تبصره ديگرى به قانون اساسى اضافه شد مبنى بر اينکه نژاد نمى بايست محدوديتى براى حق راى
باشد .تبصره  15که در  30مارس آن سال به تصويب رسيد ،مقرر مى سازد که "حق شهروندان اياالت متحده جهت راى
نبايد برحسب نژاد ،رنگ يا وضعيت سابق بندگى توسط اياالت متحده و يا هيچيک از اياالت آن رد و يا کاسته شود".
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عليرغم قوانين مصوبه و کوشش هاى انجام شده جهت تسويه مشکالت جنوب ،دوباره سازى از بسيارى جهات دوره
پس روى بود .قانون گذاران ايالتى جنوب "کدهاى سياه" را تصويب نمودند که هدفشان تحميل مجدد وابستگى به
برده هاى آزاد بود .اين کدها از ايالت تا به ايالت فرق داشت .ولى برخى از مفاد آن شبيه به هم بود .سياهان موظف
بودند تا معاهده هاى کارى ساليانه ببندند و در صورت تخطى ،جرايمى نيز بپردازند ،بچه هاى وابسته تحت شاگردى
اجبارى و تـنبيه بدنى اربابهايشان بودند؛ و آوارگان در صورت عدم پرداخت جرايم سنگين به بخش خصوصى فروخته
مى شدند .بيست و پنج سال پايانى قرن نوزدهم همچنين شاهد کثرت قوانين "جيم کراو (تبعيض نژادى) "در اياالت
جنوبى بود که اساسأ مدارس عمومى را مجزا ساخته ،دسترسى سياهان را به اماکن عمومى همچون پارکها ،رستورانها و
هتل ها ممنوع يا محدود مي ساخت و از بيشتر سياه پوستان حق راى دادن را با اعمال مالياتهاى گوناگون و تست هاى
بى سوادى اختيارى سلب مى نمود.
در واقع ،به بردگان آزادى داده شده بود نه مساوات .نيازهاى اقتصادى آنها تمامأ توسط شمالى ها برطرف نمى شد.
با اينکه اداره فريدمن سعى در محافظت از بردگان از اعمال خشونت بر آنها داشت ،ولى قادر به ارائه موقعيت هاى
اقتصادى و سياسى براى آنها نبود .سياهپوستان به سفيد پوستان شمالى که برخى نژاد پرست نيز بودند متکى بودند
تا آنها را از کوکالس کالن ( ، )Ku Klux klanسازمان سفيد پوستانى که سياهپوستان را تهديد کرده و مانع از استفاده
از حقوقشان می شد ،محافظت کند .برخى از سياهان جنوبى ،بدون منابع اقتصادى ،مجبور مى شدند تا روى زمين هايى
که توسط اربابان سابق شان اداره مى شد بعنوان زارعين مستاجر در يک چرخش تمام نشدنى فقر کارکنند.
شکست دوران بازسازى بدين معنا بود که تالش آمريکائيان آفريقائى االصل براى آزادى و مساوات تا قرن بيستم به
تعويق افتاد ،زمانيکه ديگر به يک مسئله ملى تبديل شده بود و نه فقط مربوط به جنوبى ها.

جنگ جهت حق رأى زنان
يکى از پرقدرت ترين صداهاى آزادى در قرن نوزدهم ،فردريک داگالس ( )Frederick Douglasبود .او که بعنوان
يک برده جنوبى در سال 1817بدنيا آمده بود به شمال فرار کرده بود و بعدها به طريقى آزادى خود را به تضمين عليه
بازگردانده شدن به جنوب بعنوان يک کاال ،خريدارى کرد.
گرچه ممنوع بود که برطبق قانون ،بردگان خواندن را ياد بگيرند ،داگالس ،به محض رهايى ،دريافت که استعدادى
ويژه در نوشتن و سخن گويى در ميان جمع دارد .او نشريه اى را بنياد نهاد به نام ستاره شمال ( )North Starتا عليه
برده دارى مبارزه کند .انبوهى از مقاالت را در جرايد به تحرير در آورد وسخنگوى جامعه ضد برده دارى ماساچوست
شد .داگالس همچنين از راه آهن زير زمينى ( ،)Underground Railrondشبکه اى از خطوط مخفى که در آن هم
سياهان و هم سفيد ها به بردگان فرارى کمک مى کردند تا راهشان را به سوى شمال آزاد بيابند ،کمک گرفت.
داگالس ،صداى پرنفوذ آزادى فقط براى سياهان آمريکا نبود .او براى حقوق بشر تمامى افراد ،منجمله حق راى زنان،
مبارزه کرد .نبرد براى رأى دادن زنان ،خونريزى کمترى از جنگ عليه برده دارى داشت و در قرن نوزدهم آغاز گشت
و تا اوايل قرن بعد نيز ادامه يافت ولى معهذا مستـلزم يک جدا ل طوالنى و دشوار عليه کوته فکرى ،سنت ،تعصب و
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محروميت بود.
در طى دهه هاى  1830و  ،1840زنان نقش هاى مهمى را در برخى از نهضت هاى اصالح طلبانه آمريکا ،همچون
خود دارى از مصرف مشروبات الکلى ،لغو برده دارى ،و اصالحات آموزشى ،ايفا کردند .و با اينکه کار آنها چشم گير بود
ولى زنان بزودى دريافتند که آنها نه قادر به گرفتن نقش رهبرى و نه قادر به جلب راى جهت موقعيت هاى خود هستند.
انتظار مى رفت که آنها در حاشيه بمانند .براى بعضى ها ،وضعيت غير قابل تحمل شد.
اولين "گرد همايى مهم زنان" در سال  1848در وسليان چاپل ( )Wesleyan Chapelدر سنکافالز نيويورک
برگزار شد .تعجبى نداشت که برگزارکنندگان اصلى آن در نهضت لغو برده دارى نيز دست داشتند.
اليزابت کيدى استـنتون ( )Stantonو لوکريتا مات ( )Mottقبأل در يک جلسه ضد برده دارى در لندن شرکت جسته
بودند ولى چون زن بودند ،از آنجا اخراج شده بودند .خشم آنها از اين رفتار منجر به گردهمايى سنکافالز شده بود .در
آن  240نفر ،که  40نفر مرد بودند ،شرکت جستند تا "بيانيه حقوق زنان" را که از اعالميه استقالل اقتباس شده بود
را به رشته تحرير در آوردند .گرچه مصوبه شامل تبصره اى مى شد که به زنان حق راى مى داد ،بيشتر نمايندگان از
تصويب چنين اليحه اى اکراه داشتند و فقظ پس از آنکه فردريک داگالس براى اجتماع سخن گفت ،مورد قبول اعضا
قرار گرفت و تصويب شد.
از اين لحظه به بعد ،کسب امتياز خواست هر کنوانسوين حقوق زنان بود .بتدريچ ،به زنان اجازه داده شد تا در مأل عام
سخن گويند و برخى اياالت قوانينى را وضع کردند که به زنان حق مى داد تا زمين و امالکى به نام خود داشته ،در آمد
خود را براى خود نگه داشته و در صورت طالق ،نگهدارى فرزندانشان را به عهده گيرند.
در سال  ،1969اليزابت کيدى استـنتون و سوزان بى آنتونى ( )Anthonyانجمن ملى راى زنان را تشکيل دادند
ونهضت همه جانبه اى راجهت اتخاذ تبصره اى به قانون اساسى آمريکا درجهت دادن حق راى به زنان ،آغاز نمودند .اين
دو يک ائتالف  50ساله را تشکيل مى دهند که سرانجام صريح ترين طرفداران نهضت زنان در سرتاسر آمريکا مى شد.
همان سال ،ايالت غربى وايومينگ ،اولين ايالتى مى شد که به زنان در درون مرزهاى خود ،حق راى مى داد .ولى تصويب
تبصره نوزدهم قانون اساسى که به هر زن بالغی در کشور حق راى مى دهد تا سال  1920طول کشيد.

نيوديل () The New Deal
مشکل ديگرى که وجود داشت در رابطه با کارگر بود .زندگى يک کارگر ساده قرن نوزدهم آمريکا بسيار مشکل بود.
حتى در مواقع خوب ،دستمزدها پائين بود ،ساعتها طوالنى و شرايط کارى مخاطره آميز بود .قبل از  ،1874وقتى که
ماساچوست اولين قانون کشور را مبنى بر محدود ساختن ساعات کار زنان و بچه ها در کارخانجات به ده ساعت در روز
تصويب نمود ،عمأل هيچ قانون کار در کشور وجود نداشت .در حقيقت ،دهه  1930بود که دولت فدرال بطور جدى
دست بکار شد.
در سال  ،1932فرانکلين دالنو روزولت ( )Rooseveltبه رياست جمهورى آمريکا انتخاب شد .با انتخابات آن سال،ايده
حقوق ،گسترش يافته و حقوق اقتصادى و اجتماعى را نيز در برگرفت .برنامه هاى رفاهى کمک مستقيم دولت در زمينه
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تامين اقتصادى ،که به نيوديل شهرت دارد ،پشتيبانى اکثريت تام مردم آمريکا را بر خود گرفت و سپس با کساد عظيم
دهه  1930مواجه شد.
در سال  ،1935کنگره آمريکا قانون تامين اجتماعى ( )Social Security Actرا تصويب نمود .تامين اجتماعى ،سيستم
بيمه اى را براى سالمندان ،بيکاران و ناتوانان بر اساس وجه اهدايى کارمند وکارفرما ،تاسيس نمود .اين برنامه تا حد
زيادى توسط ماليات اتخاذ شده از دستمزد کارمندان تامين مى شد .برنامه تامين اجتماعى ،گرچه در ابتدا ،متعادل بود
ولى امروزه يکى از بزرگترين برنامه هاى داخلى تحت نظر دولت آمريکا بشمار رفته ،که به ميليونها آمريکائى ،اندکى
تامين مالى را تضمين مى کند.
در طى همان سال ،کارگران ،حق تشکل و مذاکره جمعی با کارفرمايان را بدست آوردند .و در سال  ،1938حداقل
دستمزد و حداکثر ساعت کار در هفته تثبيت شد.
گرچه روزولت تا حدى زيادى خود را همگام با سنت توماس جفرسون و آبراهام لينکلن درزمينه مسايل سياسى
مى ديد ولى ،از روى نياز ،سر او با مشکالت فقر و نيازهاى اوليه اقتصادى مشغول شد .بروز جنگ در اروپا در
سال  1939روزولت را مجبور ساخت تا از مشکالت عظيم داخلى کشور دست کشيده و شروع به بررسى دنيايى که
احتمال مى رود از خرابى و نابودى چندين ميليون حاصل مى شود ،نمايد .در ژانويه  ،1941در آنچه که به سخنرانى
"چهار آزادى" شهرت دارد ،روزولت از تمامى دولت ها خواست تا آزادى از احتياج و ترس و نيز آزادى سخن و پرستش
را براى شهروندان خود تضمين کنند.
در ماه آگوست  ،1941روزولت و نخست وزير انگليس وينستون چرچيل بر منشور آتال نتيک ()Atlantic Charter
موافقت نمودند که اساسأ بر ديدى وسيع از دنياى جديد پس از جنگ بر اساس دموکراسى ،آزادى ،خلع سالح و همکارى
بين المللى پايه ريزى شده بود .در ژانويه  24 ،1942کشور در حال جنگ با ژاپن و آلمان نازى ،اصول اساسى منشور
را پذيرفتند .واژه "ملل متحد" روزولت براى اولين بار در اين مدرک آمده است.
در ماه دسامبر  ،1941ژاپني ها به پايگاه نيروى دريائى پرل هاربر ،هاوايى حمله کردند .شرارت حمله و ترس از
جاسوسى آسيائى ها منجر شد که دولت آمريکا بدون در نظر گرفتن مراحل قانونى ،زندگى آمريکائيان ژاپنى االصل را
برهم زند .در ماه فوريه  ،1942نزديک به  120هزار آمريکائى ژاپنى االصل مقيم کاليفرنيا از خانه هاى خود تخليه
شده و در ده قرارگاه موقتى که با سيم خاردار محاصره شده بود سکنى گرفتند .اين قرارگاهها بعدها به "مراکز تخليه"
در خارج از شهرهاى دور افتاده جنوب غرب کشور انتقال يافت .بيش از  60درصد اين آمريکائيان ژاپنى االصل
در آمريکا متولد شده و تبعه اياالت متحده محسوب مى شدند .هيچ مدارکى از جاسوسى هرگز رو نشد .در واقع،
آمريکائيان ژاپنى االصل اهل هاوايى و اهل سرزمين اصلى آمريکا با شايستگى در جبهه ايتاليا جنگيدند ،در حاليکه
مابقى اين افراد بعنوان مترجم در پاسيفيک خدمت کردند .گرچه طرد ژاپني ها از ساحل غربى آمريکا در سال 1944
توسط دادگاه عالى آمريکا در مورد کورماتسو عليه اياالت متحده به اجرا در آمده بود ،در سال  ،1983دولت آمريکا به
غير عادالنه بودن عملکرد خود اعتراف کرده و به آن عده از آمريکائيان ژاپنى االصل آن دوره که هنوز در قيد حيات
بودند غراماتى پرداخت نمود.
در طى جنگ جهانى دوم ،روزولت به شدت عالقمند به صلح پايدار و پايه ريزى موثر ارگان هاى بين المللى
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جهت ترويج حقوق اساسى بشر براى تمامى انسانها ،و نه فقط آمريکائيان ،ماند .همانطور که فيلسوف سياسى
آيزيا برلين ( )Isaiah Berlinمى گويد" ،ديد روزولت از مسئوليت بين المللى ،از او قهرمان مستمندان و ستم ديدگان
ماوراى مرزهاى جهان انگليسى زبان ساخت".
عقيده روزولت بر اينکه دنيائى بهتر پس از جنگ وجود خواهد داشت هرگز از بين نرفت .او در سنخرانى
افتـتاحيه اى خود در ژانويه  1945چهارمين و آخرين نطق وى گفت که" :حقيقت بزرگ بياد ماندنى اين است که روند
تمدن هميشه بسوى باال مى رود ".در زمان مرگ او در  ،1945ملل متحد و ارگانهاى مالى بين المللى که او در جهت
تشکيل شان تالش کرده بود ،در راه تثبيت کامل بودند .برخالف سالهاى پس از جنگ جهانى اول ،زمانى که اياالت متحده
از عضويت در ليگ ممالک امتناع ورزيد و خط مشى انزواطلبى را پيشى گرفت ،شرکت آمريکا در کنفرانس 1945
سانفرانسيسکو که درجهت برپايى چارچوب ملل متحد برگزار شده بود به جهان نشان داد که اياالت متحده قصد در
ايفاى نقش مهمى در امور بين الملل دارد.

نهضت حقوق مدني
تغييراتى که فرانکلين روزولت و جنگ جهانى دوم بر آمريکا وارد آوردند به آغاز فرآيند ارائه مزاياى کامل آزادى
به آمريکائى هاى آفريقائى االصل منجر شد .عليرغم اليحه حقوق انسانى ،تبصره هاى گوناگون قانون اساسى مبنى بر
اعطاى حقوق شهروندى ،و دستورات اجرائى متعدد رياست جمهورى ،آمريکائيان آفريقائى االصل دائمأ از تبعيض نژادى
گسترده يا جنجال برانگيز واغلب قانونى رنج مى بردند.
آمريکائيان آفريقائى االصل در سالهاى پس از جنگ بيش از حد بى قرار شدند .در طى جنگ ،آنها تبعيض نژادى را
درخدمت نظام و در محل کار به مبارزه طلبيدند و فوايد محدودى را نيز کسب کردند .ميليونها سياهپوست ،مزارع
جنوبى را رها کرده و بسوى شهرهاى شمالى سرازير شده تا آنجا شغل هاى بهترى را بيابند .در عوض آنها با شرايط شلوغ
محله هاى فقير نشين شهرها مواجه شدند .نظاميان سياهپوست به کشور بازگشته بودند ،و قصد در رد قبول شهروند
دست دوم داشته ،مانند بقيه سياهپوست ها استدالل مى کردند که زمان کامأل جهت برابرى نژادى مساعد است.
سياهان جنوب فقط از حقوق سياسى و مدنى بسيار ناچيزى برخوردار بودند .بيش از يک ميليون سرباز سياهپوست
در جنگ جهانى دوم جنگيده بود ولى آنهائيکه از جنوب آمده بودند نمى توانستند رأى دهند .سياهپوستانى که درصد
ثبت نام جهت رأى دادن بر مى آمدند اغلب با کتک ،ضرب و شتم ،از دست دادن شغل ،از دست دادن اعتبار و يا تخليه
ملک مواجه مى شدند .اعدام هاى بدون محاکمه هنوز رخ مى داد و قوانين جيم کراو ،تبعيض نژادى را در اتومبيل ها،
قطارها ،هتل ها ،رستورانها ،بيمارستان ها ،مراکز تفريحى و در استخدام به کار مى برد.
پرزيدنت هرى ترومن( ، )Harry Trumanيک دموکرات ،از مبارزه جهت حقوق مدنى پشتيبانى مى کرد .او با اعطاى يک
برنامه حقوق مدنى ده نکته اى به کنگره به اين مشکل پاسخ داد .وقتيکه دموکرات هاى جنوب ،عصبانى از موضع گيرى
حقوق مدنى شديد ترومن ،حزب دمکرات را در سال  1948ترک کردند ،ترومن دستور اجرايى صادر کرد و تبعيض
نژادى را در استخدام دولتى ممنوع ساخته و دستور به برابرى رفتار در نيروهاى مسلح داده و کميته اى را منصوب

27

مقدمه ای در باب حقوق بشر

Introduction to human rights

کرد تا مسئول پايان دادن به تبعيض نژادى در ارتش شود.
سياه پوستان نيز شروع کردند تا جريان را در دست خود بگيرند .در سالهاى پس از پايان برده دارى ،سياه
پوستان تعداد بيشمارى از سازمانهاى غير دولتى تشکيل دادند تا از اين طريق به حقوقى که ديگر آمريکائيان،
عادى فرض مى کردند ،دست يابند.پرنفوذترين اين سازمانها ،انجمن ملى پيشرفت افراد دورگه(National

 ) Association for the Advancement of Colored People, NAACPبود که در سال  1909تاسيس شد و بسيارى از
غير سياهانى که اعتقاد به عدالت برابر داشتند را شامل مى شد.
در دهه هاى پس از جنگ جهانى دوم ،ترگود مارشال ()Marchallکه وکيل بود و در آن زمان مشاور کل حقوقى
 NAACPبود و سپس به عنوان اولين سياهپوست در ديوان عالى اياالت متحده خدمت کرد ،به سراسر کشور مسافرت
کرد تا بنياد هاى حقوقى را جهت يک تهاجم همه جانبه برعليه تبعيض نژادى بنا نهد .کوشش هاى او در تصميم
ديوان عالى اياالت متحده در سال  1954مورد براون بر عليه وزارت آموزش و پرورش به اوج خود رسيد که در آن
تبعيض دانش آموزان سياه و سفيد را در مدارس عمومى غير قانونى اعالم کرد .يک سال بعد ،ديوان عالى از هيئت
سرپرستى مدارس محلى خواست تا با "سرعت الزم" جهت اجراى اين تصميم به حرکت در آيند.
عليرغم دستور ديوان عالى ،سياهپوستان آمريکا از سرعت پيشرفت انجام اين قوانين بستوه آمدند .در روز
اول دسامبر  ،1955يک واقعه بنظر بى اهميت در مونتگمرى آالباما بوقوع پيوست در جايى که هنوز دژ مستحکم
تبعيض نژادى جنوب بشمار مى رفت نهضت حقوق مدنى مدرن آغاز شد .يک زن آمريکايى آفريقائى االصل بنام
روزا پارکس ( )Rosa Parksاز واگذارى صندلى خود در اتوبوس به يک مرد سفيد پوست ،در شهر مونتگمرى ،که قانون
آالباما در آن موقع بود ،امتناع ورزيد .او دستگير شد.
عمل سرپيچى او اگر به خاطر مارتين لوتر کينگ جونيور نبود احتماأل جلب توجه نمى کرد .کينگ ،يک کشيش باپتيست
جوان ،رهبرى يک تحريم  382روز سيستم حمل و نقل عمومى شهر را بعهده گرفت که شهر را به يکپارچگى کشاند.
در سال  ،1960دانشجويان سياه پوست کالج در يک پيشخوان ناهار خورى مجزا در کاروليناى شمالى نشسته و حاضر
به ترک محل نشدند .بست آنها توجه رسانه هاى عمومى را بخود جلب کرد و منجر به تظاهرات مشابهى در جنوب شد.
سال بعد ،کارمندان حقوق مدنى "سواره هاى آزادى" را براه انداختند که در آن سياهپوستان سوار در اتوبوس به سوى
ترمينالهاى مجزاى جنوب بحرکت در آمدند.
مارتين لوتر کينگ جونيور در اين فعاليت ها شرکت جست .کينگ ،يک طرفدار دراز مدت احتراز از خشونت ،بهمراه
واعظين ديگر ،کنفرانس رهبرى مسيحيت جنوب( )Southern Christian Leadership Conferenceرا بنياد نهادند
که به مبارزه بدون خشونت عليه تبعيض نژادى تخصص داشت .ولى او در تالش خود جهت عدالت نژادى با نيروهاى
ديگر دست به دست داد تا آنطور که خود مى گفت "آمريکا را آنچه که بايد باشد بسازيم".
نقاط عطف مهمى در نهضت حقوق مدنى وجود داشت .يکى از بياد ماندنى ترين آنها در يک روز آگوست در سال 1963
بوقوع پيوست وقتيکه دويست هزار آمريکائى  ،سياه و سفيد در يادبود لينکلن در واشنگتن دى سى گرد هم آمدند.
انبوهى از سخنرانان براى جمعيت سخن گفتند ،ولى آن روز متعلق به کينگ بود ،که نطق آماده شده خود را بکنارى
گذاشت و از قلب خود سخن گفت .او گفت" :من رويا ئى دارم ،رويا ئى که عميقأ در روياى آمريکا ريشه دوانده است.
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رويائى دارم که روزى اين کشور بپا خواسته و به معناى واقعى آرمان خود زيست خواهد کرد" :ما به اين حقايق
آشکاراعتقاد داريم؛ که تمامى انسانها برابر خلق شده اند".
کينگ شاهد بود که کنگره اياالت متحده در سال  1965قانون حقوق مدنى را تصويب نمود ،که تبعيض را در تمامى
اماکن عمومى منع کرد ،و در سال  ،1965قانون حق رأى را به تصويب رسانيد که بر اساس آن دولت فدرال اختيار
يافت تا ناظرينى را در صندوق هاى رأى ،جائيکه مقامات محلى ،راى گيرى از سياهان را غيرممکن ساخته بودند ،بگمارد.
سال پس از تصويب قوانين فوق ،چهارصد هزار سياه در اعماق جنوب کشور ،جهت رأى دادن ثبت نام نمودند .کينگ
در آوريل  ،1968در حاليکه مشغول بازديد شهر ممفيس ،تنسى بود تا از حقوق کارگران زهکشى فاضالب آنجا ،که اکثرأ
سياه و فقير بودند ،دفاع کند ،توسط يک گلوله بقتل رسيد.
هدف اصلى کينگ ،مساوات براى آمريکائيان آفريقائى االصل بود .ولى او پى برد که نژادپرستى فقط مشکل آمريکا
نيست بلکه مشکلى است جهانى .او گفت" :يکى از وظايف اخالقى عصر ما اين است که خود را به مبارزه بطلبيم تا با ساير
نقاط جهان با عزم راسخى همکارى کنيم تا بقاياى پايانى نژادپرستى را از جهان محو کنيم .اين ديگر يک پديده آمريکائى
نيست .چنگ وحشيانه آن مرزهاى جغرافيائى نمى شناسد".

نارضايتى و تغيير
در طى منازعات اليحه حقوق مدنى  ،1964برخى از قانونگذاران با ارائه پيشنهاد در مورد يک تبصره مبنى بر غير قانونى
شمردن تبعيض نژادى بر اساس جنسيت نيز همانند نژاد ،سعى در شکست اين قانون داشتند .نخست ،خود تبصره
وسپس قانون به تصويب رسيد و به زنان اين راه قانونى را داد که از حقوق خود دفاع کنند.
زنان خودشان نيز قدمهايى برداشتند تا موقعيت خود را تثبيت کنند .در سال  28 ،1966تن از زنان حرفه اى
سازمان ملى زنان ( )NOW) (National Organization for Womanرا تشکيل دادند تا "در جهت شرکت دادن زنان
آمريکا در روند کلى جامعه آمريکا قدم بردارند" .چهار سال بعد ،عضويت سازمان به  15هزار نفر رسيد NOW .و
سازمانهاى مشابه به زنان يارى کردند تا هرچه بيشتر از موقعيت هاى محدود خود واقف شده وعزم خود را در افزايش
اين موقعيت ها راسخ تر کنند.
فعاليت هاى سازمان داده شده جهت حقوق زنان در اوايل دهه  70به اوج خود رسيد .در سال  ،1972کنگره تبصره
مساوات حقوق را به قانون اساسى اضافه نمود ،که چنين بيان مى کرد" :مساوات حقوق تحت قانون نمى بايست توسط
اياالت متحده و يا هيچ ايالت از کشور بر مبنى جنسيت رد و يا کاسته شود".در طول چند سال پس از آن 35 ،ايالت از
 38ايالت الزم اين تبصره را پذيرفتند و اين خود براى تصويب نهايى کافى نبود و اين تبصره در سال  1982در حينى
که نهضت زنان از حرکت ايستاده بود ،منسوخ شد .با اينکه تالش جهت حمايت از زنان از تبعيض جنسى تا امروز ادامه
يافته ،دست آوردهاى بدست آمده توسط زنان در طى دهه  1970و در سالهاى پس از آن ،موقعيت آنها را در تمامى
جنبه هاى زندگى آمريکا تثبيت نمود.
در آمريکاى پس از جنگ جهانى دوم ،گروههاى مکزيکى زبان نيز با تبعيض مواجه شدند .آنها ،که اکثرأ از کوبا ،پورتوريکو،
مکزيک و آمريکاى مرکزى مهاجرت مى کردند ،اغلب غير متخصص بوده و قادر به صحبت به زبان انگليسى نبودند .برخى
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در مزارع مشغول بکار شده و گه و بيگاه درحين برداشت محصول ،با قساوت از آنها بهره کشى مى شد؛ برخى ديگر
به سوى شهرها کشيده شدند ،جائى که همچون مهاجرين ديگر ،در صدد حصول يک زندگى بهتر ،با مشکالت فراوانى
روبرو شدند.
اليحه ملى مناسبات کار( ،1935 )National Labor Relations Actکه منافع فراوانى را براى کارگران آمريکا
تضمين ساخت ،کارگران مزارع را به داشتن حق کار جهت سازماندهى و مذاکره بين خود و کارفرما شامل نمى
شد .ولى مثال کنش گرايى سياهان اهميت سياست هاى فشار را در يک جامعه کثرت گرا به هيسپانيکها آموخت.
سزار چاوز( ،)Cesar Chavezبنيانگزار سازمان قاطع کارگران مزارع يونايتد هيسپانيک ،تحريم برخى از محصوالت
کشاورزى را از سوى مصرف کنندگان خواستار شد که اين خود تثبيت دستمزدهاى باالتر و بهبود شرايط کارى براى
مهاجرين را پايه ريزى کرد .هيسپانيکها همچنين در طى اين دوره از لحاظ سياسى فعال تر شده و همگون سازى خود را
در جامعه آمريکا افزايش دادند.
گروه ديگرى که در طلوع نهضت حقوق مدنى شروع به مطالبه حقوق خود شدند ،بوميان آمريکا بودند ،در دهه ،1950
دولت فدرال برنامه اى را به اجرا گذاشت تا بوميان آمريکا را از کوچ نشين هاى خود به شهرها نقل مکان دهد ،تا
شايد در آنجا بتوانند بخشى از "روند کلى زندگى آمريکا" شوند .نه تنها آنها زمين هاى خود را از دست دادند؛ برخى از
سرخپوستان بى خانمان اغلب با مشکالت گوناگونى در وفق با زندگى شهرى مواجه شدند.
در دهه  1960و  ،1970آمريکائيان بومى در زمينه اصرار به دستيابى به حقوق خود پافشارى بيشترى کردند .نسل
جديدى از رهبران به دادگاهها هجوم بردند تا از آنچه از زمينهاى قبيله اى باقيمانده بود دفاع کرده و يا آنچه را که
به طور غير قانونى ،در زمان هاى پيشين غصب شده ،پس گيرند .در بسيارى از اياالت ،آنها تخلفات از معاهدات را
عرضه کرده و در سال  ،1967به اولين پيروزى خود از بين چندين پيروزى متمادى در زمينه تضمين حقوق آب و خاک
که مدتها از آن سوء استفاده شده بود دست يافتند .نهضت آمريکائيان بومى ( ،)American Indian Movementکه
در سال  1968تاسيس شد ،کمک به سوق دادن وجوه دولتى به سازمانهاى تحت کنترل سرخپوستان نموده و به يارى
سرخپوستان مورد غفلت واقع شده در شهرها شتافت.
کنش گرايى سرخپوستان نتايجى نيز ببار آورد .آمريکائيان به نيازهاى بوميان آمريکا واقف شدند و مقامات رسمى
در تمامى شاخه هاى دولت مى بايست به فشارهايى که جهت مساوات ،که مدتها از آن چشم پوشى شده بود ،پاسخ
مى دادند.

جنگ سرد و ماوراى آن
جنگ سرد ،از آغاز خود ،بر روى افرادى که اميد داشتند تا حقوق بشر را ارجهيت بين المللى نخستين آمريکا قرار
دهند محدوديت گذاشت .اياالت متحده ،در رقابت پاياپاى با اتحاد شوروى ،بر آن شد تا مسئوليت مخالفت با حرکات
کمونيستى در اروپاى شرقى و مرکزى و جاهاى ديگر را بعهده گيرد.
شگرف آورترين دفاع آزادى غرب در برلين بوقوع پيوست ،وقتى که نيروهاى اشغال گر شوروى شهر را در ژوئن
 1948که هنوز در تالش در بهبود خرابى جنگ بسر مى برد ،مسدود کردند .اياالت متحده و نيروهاى متفقين 277
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هزار عمليات پروازى را بر روى شهر انجام داده و شهر را زنده نگاه داشتند تا اينکه روس ها تحريم اقتصادى را حدود
 10ماه بعد از ميان برداشتند.
با آغاز دوران تشنج زدائى (، )Detenteعصر کاستن تشنج در مناسبات بين آمريکا و شوروى آغاز شد .نقطه عطف اين
دوران ،معاهده هلسينکى ( )Helsinki Accordsبود .اين معاهده که در سال  1975امضا شد ،زمينه را جهت مبارزه
براى آزادى و حقوق بشر که در سقوط ديوار برلين ،حدود  14سال بعد ،به اوج خود رسيد ،فراهم ساخت.
در نوامبر  ،1976پرزيدنت کارتر به عنوان رياست جمهورى آمريکا انتخاب شد .کارتر دو ماه بعد ،با تعهدى راسخ به
حقوق بشر در مسند خود نشست .در سال  ،1977اداره حقوق بشر در داخل وزارت امور خارجه آمريکا گشايش يافت.
نخستين گزارشات حقوق بشر همان سال منتشر شد .از آن به بعد ،هر ساله گزارشاتى منتشر مى شود؛ اين گزارشات
تمامى کشورها را ،و براى اولين بار در سال  ،1995خود آمريکا را نيز شامل مى شود.
براى برخى از مردم ،اعتقاد کارتر به همه گيربودن حقوق بشر بسيار آرمان گرايانه بود .معهذا ،عليرغم اختالفات آرمانى،
دولت هاى بعدى آمريکا ،حقوق بشر را مبناى اساسى خط مشى ها و سياست هاى ملى قرار دادند.
آبراهام لينکلن ،شانزدهمين رئيس جمهور آمريکا ،در اول ژانويه  1863لغو برده دارى را صادر نمود که از طريق آن
تمامى بردگان در تمامى مناطقی که در حالت شورش برعليه اياالت متحده بودند ،آزاد اعالم شدند.
اعتبار عکس :متيو بريدى ( ،)Matthew Bradyکتابخانه کنگره
فردريک داگالس ،سخنگوى شيواى لغو برده دارى در اياالت متحده و گسترش حقوق کامل سياسى به آمريکائيان
آفريقائى االصل .اعتبار عکس :آرشيو ملى.
فرانکلين دال نو روزولت ،رئيس جمهور آمريکا از سال  1933تا  ،1945در ژانويه  1941از تمامى دولت ها خواست
تا آزادى از احتياج و آزادى از ترس ،و نيز آزادى سخن و پرستش را براى شهروندان خود تضمين کنند .اعتبار عکس:
پرونده هاى USIA

Franklin Delano Roosevelt
)delivered 6 January, 1941 (photo of FDR in 1936

Frederick Douglass, ca. 1879
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 11نفرى که فرقى بر جاى گذاشتند
هرگاه انسانى برروى آرمان و يا عمل کردهايى ايستاده تا سرنوشت افراد را بهبود بخشد و يا عليه بى عدالتى مى
ايستد ،او در واقع ريز موجى از اميد را مى فرستد و با گذشت ازميليونها مرکز انرژى و جرات اين ريزموجها به يکديگر
پيوند خورده موجی عظيم می سازند ،که می تواند غول آساترين ديوارهاى ظلم و مقاومت را درهم کوبد.
رابرت ،اف ،کندى ،دادستان کل سابق آمريکا ( )1925 -1968
از سخنرانى در روز تاييد در دانشگاه کيپ تاون،
آفريقاى جنوبى ،ژوئن 1966
در اينجا ،از زبان خودشان ،آرمانهاى  11هواخواه حقوق بشر مى آيد:

Robert F. Kennedy
Day of Affirmation Address at Cape Town University
delivered 6 June 1966, Cape Town, South Africa

اسکار آرياس سانچز()Oscar Arias Sanchez
اسکار آرياس سانچز ( )1941اولين نسخه طرحى که صلح و ثبات به آمريکاى مرکزى ،که از کشمکش هاى گوناگون
ويران شده بود مى آورد ،در سپتامبر  5 ،1985ماه قبل از انتخابات خود بعنوان جوان ترين رئيس جمهور کستاريکا،
را به رشته تحرير در آورد .طرح آرياس ،تاريخى را براى آتش بس بين نيروهاى دولتى و شورشى معين نموده ،عفو را
براى زندانيان سياسى تضمين کرده و زمان بندى انتخابات دموکراتيک و آزاد را در کشورهاى آمريکاى مرکز مشخص
مى نمود .در ماه آگوست  ،1987در يک گردهمايى  5رئيس جمهور آمريکاى مرکزى که در گواتماال انجام شد ،آرياس
از چهار رهبر ديگر خواست تا يکبار ديگر به صلح ،شانس بدهند .تالش هاى او باعث شد که در سال  ،1987جايزه
صلح نوبل را برنده شود .آرياس اکنون سرپرستى بنياد صلح و انسانيت آرياس(& Arias Foundation for Peace

 ) Humanityرا بعهده دارد.
 ...صلح درباره جوايز و مدال ها نيست .حاصل يک پيروزى ويا فرماندهى نيز نيست .صلح خط پايانى ندارد ،موعد پايانى
نداشته و هيچ تعريف ثابتی برای دست يابى بدان را نيز ندارد.
صلح يک فرآيند پايان ناپذير است ،حاصل تصميمات گوناگون برخى از افراد د ر کشورهاى مختلف است .صلح يک نهش،
يک طريق زندگى ،روندى براى حل مشکالت و حل و فصل منازعات است .به کوچکترين کشورها آن را نمى توان تحميل
کرده و يا بزرگترين کشورها نمى توانند آن را تحميل کنند .اختالفات ما را چشم پوشى نکرده و يا عالئق مشترکمان را
ناديده نمى گيرد .ما را ملزم مى سازد که با يکديگر کار کرده و در کنار يکديگر زندگی کنيم.
صلح تـنها بيان کلمات برجسته و گفتارهاى قصار نيست .ما خود واژه هاى زياد و سخنان شيوا که در منشورهاى ملل
متحد ،دادگاه جهانى ،سازمان کشورهاى آمريکا ،و نيز درشبکه ای از معاهده ها و قوانين بين المللى ،حک شده را در
اختيار داريم .ما نياز به عمل کردهايى داريم که آن کلمات را ارج نهد ،آن معاهدات را احترام گذارد و از آن قوانين
اطاعت کند .ما نياز داريم که ارگان هاى صلح خود همچون سازمان ملل متحد را تقويت نمائيم ،تا قطعيت حاصل کنيم
که اين سازمانها هم توسط کشورهاى ضعيف و هم قوى استفاده مى شود.
من به اشخاص شکاک و مخالفينى که مايل نيستند به اين نکته ايمان آورند که مى توان يک صلح پايدار را توسط کسانى
32

مقدمه ای در باب حقوق بشر

Introduction to human rights

که تحت يک بيرق آرمانى متفاوت گام برمی دارند بدست آورد توجه نمى کنم ،و يا به کسانى که به توپهاى جنگى بيشتر
عادت کرده اند تا به مذاکرات صلح.
ما در آمريکاى مرکزى بدنبال صلح به تنهايى و يا صلحى که روزى پيشرفت سياسى بدنبال داشته باشد نيستيم ،بلکه
بدنبال صلحی همگام با دموکراسى هستيم ،غير قابل تفکيک ،و پايانى به خونريزى ها ،که از پايان سرکوبى حقوق بشر
جدايی ناپذير است.
ما سيستم هاى عقيدتى يا سياسى هيچ کشورى را که بطور آزاد انتخاب شده وهرگزصادر نشده ،داورى نمى کنيم
چه برسد که محکوم کنيم .ما نمى توانيم کشورهاى خود مختار را ملزم کنيم تا خود را با الگوهاى دولتى که انتخاب
خودشان نيست ،وفق دهند .ولى مى توانيم و اصرار بر اين داريم که هر دولتى به آن حقوق جهانى بشر که معنايى
ماوراى مرزهاى کشور و برچسب هاى عقيدتى دارد ،احترام گذارد .ما معتقديم که عدالت و صلح قادرند تنها با يکديگر
شکوفا شوند و نه جداى از يکديگر .کشورى که به شهروندان خود بى حرمتى مى کند ،به احتمال زياد همين رفتار را
با همسايگان خود دارد.
از سخنرانى جايزه صلح نوبل آرياس ،دسامبر 1987 ،10
بنياد نوبل 1987

آنگ سان سو کاى ( )Aung San Suu kyi
آنگ سان سوکاى (  ،)1945دختر رهبر فقيد نهضت ملى گراى برمه ،شهرت و نيکنامى چشمگيرى را بعنوان رهبر
نهضت طرفدار دموکراسى در کشور خود بدست آورده است .آنگ ،بعنوان يکى از بنيانگزاران ليگ ملى در جهت
دموکراسى برمه ،که تالشهاى فراوانى جهت استقرار يک دولت غير نظامى در کشور انجام داده است ،کشور برمه را با
سخنرانى هاى آتشين خود در رابطه با دموکراسى و حقوق بشر به حرکت وا داشته است .او درجوالى  1989توسط
حاکمين نظامى کشور تحت بازداشت خانگى قرار گرفت .اين حرکت تا حدى به جهت عقب نشاندن او قبل از جريان
انتخابات ملى بود .آنگ سان سوکاى تا  6سال تحت همين شرايط بازداشت خانگى باقى ماند ،که در طى آن ،نوشته هاى
وى بعنوان حامى ثابت قدم دموکراسى ،عالوه برکسب شهرت جهانى ،جوايزى را بدست آورد که از آن جمله جايزه صلح
نوبل  1991بود.
 ...در ميان آزادى هاى اساسى که انسان برای يک زندگى کامل و آرام آرزو مى کند ،آزادى از ترس ،هم بعنوان وسيله و
هم بعنوان نياز از همه مهم تر است .مردمى که کشورى را بنا مى نهند که در آن ارگانهاى قوى و دمکراتيک با استحکام
بنياد نهاده شده است ،نخست مى بايست بياموزند تا افکارشان را از بى اعتنايى و ترس آزاد سازند...
بى باکى شايد يک هديه است ولى شايد قيمتى تر از آن ،شهامت حاصله از طريق کوشش وتالش است ،شهامتى که از
پرورش عادت امتناع از قبول ترس که بر اعمال يک شخص تحميل شود بدست مى آيد ،جرأتى که مى توان آنرا "فيض
تحت فشار" توصيف کرد فيضى که مرتبأ باوجود فشار بى امان و شديد احيا مى شود.
در درون نظامى که وجود حقوق اساسى انسان را ناديده مى گيرد ،ترس ،قانون روزبشمار مى رود .ترس از زندانى
شدن ،ترس از شکنجه ،ترس از مرگ ،ترس از دست دادن دوستان ،خانواده و امالک و يا وسايل امرار معاش ،ترس از
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فقر ،ترس از انزوا ،ترس از شکست .يک شکل ناآشکار ترس ،ترسى است که خود را بشکل عقل سليم يا حتى حکمت،
جلوه مى دهد ،و اعمال دلير روزانه کوچکى را که کمک مى کند تا شخص عزت نفس و متانت درونى خود را حفظ کند به
عنوان ابلهانه ،بى پروا ،و ناچيز محکوم می کند.
براى مردمى که ترس آنها را احاطه کرده آسان نيست تحت قاعده آهنين اصلى ای که مى گويد زور حق است ،خود را
از محيط بى رمق ترس رها سازند .ولى حتى تحت شديد ترين دستگاههاى ارعاب ،شجاعت مکررأ ايستاده ،چون ترس،
وضعيت طبيعى انسان متمدن نيست.
سرچشمه دليرى و تحمل در برابر قدرت لجام گسيخته ،معموأل اعتقاد راسخ به حرمت اصول اخالقى همراه با يک حس
تاريخى است که عليرغم تمامى پس روى ها ،وضعيت بشر بر روى يک طريق نهايى پيشرفت مادى و معنوى قرار گرفته
است.
ديد انسان از دنيايى که مناسب انسانيت متمدن و منطقى است منجر مى شود که او جرأت يافته و متحمل رنج شود تا
جوامعى آزاد از فقدان و ترس را بسازد .انديشه هايى چون حقيقت ،عدالت و ترحم را نمى توان چون چيزهاى توخالى
رد کرد چون همين ها اغلب تنها سنگرى هستند که عليه قدرتهاى بى رحم ايستادگى مى کنند.
از مقاله "هديه فيض تحت فشار" ،سياستمدار و جامعه نوين11،اکتبر1991 ،
اين مقاله به صورت کامل در  11اکتبر  1991در نشريه سياستمدار و جامعه نوين چاپ شد.

رالف بونچى ()Ralph Bunche
رالف بونچى (  )1904 -1971يک ديپلمات آمريکايی و عضو کليدی سازمان ملل براى بيش از دو دهه بشمار مى رفت.
او در طرح ريزى اوليه سازمان ملل دست داشته و در سال  ،1947به عنوان سرپرست بخش هيئت امنا ،به دبير خانه
سازمان ملل ملحق شد .سپس او بعنوان معاون دبير سازمان ملل در امور سياسى ويژه ،نقش ميانجى را در مذاکرات
آتش بس  1949بين اعراب فلسطين و يهوديان بعهده داشت .او به جهت مهارت و استقامت خود در اين کوششها جايزه
صلح نوبل را درسال  1950دريافت داشت .او همچنين سالهاى طوالنى در تالش جهت حقوق مدنى و تساوى نژادى در
اياالت متحده فعاليت نمود .او از بنيانگزاران کنگره ملى سياهان ( )National Negro Congressبود و به مدت 22
سال عضو هيئت مديره انجمن ملى پيشرفت افراد دورگه ( )NAACPبود.
 ...در مناسبات ميان افراد يا در عمل کرد مکانيزم هاى يک دمکراسى ،شايد هرگز کمال وجود نداشته باشد .ولى در يک
دمکراسى ،فاصله بين ايده آل و عمل بايد مرتبأ تنگ تر و تنگ تر شود .براى آنکه دمکراسى ،شکوفا شده و يا حتى زنده
بماند ،بايدهميشه پويا بماند .بايد جهت رسيدن به اهداف آزادى هاى بيشتر ،زندگى بهتر ،احترامى بس فراتر براى
مردمى که در خدمتشان است بسوى جلو حرکت کند .هر قدم به عقب ،هر تخطى به حقوق شهروندان اين دموکراسى،
هر تعدى بر حرمت افراد ،و هر پس روى در رفاه افراد اين جامعه ،به قدرت آرمان هاى آن لطمه وارد آورده واز مسير
پيشرفت بشريت منحرف مى شود.
ما در آمريکا نه فقط دمکراسى داريم بلکه آنرا روى بنيادهاى واحدى استوار ساخته ايم اتحاد مردمانى که تـنوع و
گوناگونی آنها در اصليتشان را تا کنون جامعه ديگرى در خود نديده است...
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در مسير اين تجربه عظيم ،ما ياد گرفته ايم که الزم نيست که اختالفات را از ميان برداريم ،ويا يک الگوى انسانى واحد
را دنبال کنيم ،تا از دمکراسى لذت برده و يا به يگانگى ملى دست يابيم .بلکه ياد گرفته ايم که تنها الزم است که
مردم طرز برخوردها  ،گرايش ها و خرافات خود را در رابطه با اين اختالفات تغيير دهند و اينکه اين کارانجام شدنى
است و در حال انجام شدن است .در واقع ،ما فهميده ايم که اختالف نژادى ،مذهبى و فرهنگى در واقع باعث غناى
جامعه مى شود.
به قطعيت ،در تمامى قلمرو فعاليت هاى بشرى ،چيزى الهام بخش تر از اين نيست که انسان هاى آزاد از هر نژاد و
مذهبى به محرک آرمان ها ،اهداف وعاليق مشترک ،گرد هم آيند.
تصور دنيايى که در آن تمامى انسانها بتوانند در صلح و برادرى در کنار يکديگر زندگی کنند شايد از واقعيت بسيار
بدور باشد ولى برترين آرمان موجوديت انسان مى باشد...
از "راهى به سوى صلح" ،اقتباس از سخنرانى در انجمن آموزش و پرورش ملى 30 ،ژوئن 1954در نيويورک به
مناسبت نود و دومين کنوانسيون اين انجمن ،اقتباس از سخنان حياتى روز

مهاتما گاندى ()Mahatma Gandhi
موهانداس کرامچند (ماهاتما)( )Mahatmaگاندى (  ،)1869 -1948اهل هند بوده و حقوق را در انگليس تحصيل
کرد ،و سپس  21سال را در آفريقاى جنوبى بکار پرداخت تا اقدامات دولتى را که او براى هندى ها غير عادالنه
مى ديد ساقط سازد.
او در سال  1915به هند مراجعت نمود و در عرض  5سال ،سرپرستى نهضت ملى هند را بعهده گرفته و يک مقاومت
غير خشونت آميز موفق عليه حکومت انگليس و کسب استقالل وخود کفايى اقتصادى هند را رهبرى نمود .در سال
 ،1948درست يک سال پس از رسيدن به هدف خود که همانا هند خود مختار بود ،توسط يک هندو که مخالف برنامه
صلح و شکيبائى براى تمامى مرام ها و مذاهب بود ،به قتل رسيد.
 ...عاطفه و مهربانى قابل توليد و کنترل قواعد قانونی نيست .اگر کسى عاطفه اى نسبت به شخص و يا نظامى ندارد،
تا موقعى که او عزم  ،قصد ترويج و يا تحريک خشونت نداشته باشد  ،بايد او را آزاد گذاشته تا عدم نارضايتى خود را
ابراز دارد .ولى اين بخش که در آن آقاى بانکر ( )Bankerو من مورد اتهام قرار گرفته ايم ابراز مى دارد که ترويج
نارضايتى جرم است .من برخى از مواردى را که تحت اين قانون بررسى شده اند مطالعه کرده ام و واقف هستم که
برخى از وطن پرستان محبوب هند تحت اين قانون محکوم شده اند .از اين رو من آن را امتيازى مى دانم که تحت
اين قانون محکوم شوم .من سعى تمام کرده ام که علل نارضايتى خود را به خالصه ترين وجهی بيان کنم .اينجانب
هيچگونه خصومت شخصى عليه هيچ حاکمى ندارم چه برسد که نارضايتى از خود شخص پادشاه داشته باشم .ولى اين
را فضيلتی می دانم که از دولتى که بطور کل بيش از هر نظام پيشين به هند صدمه رسانيده ،نارضايتى کامل دارم.
هند تحت حکومت انگليسى ها بزرگ منشى را خود بيش از پيش از دست داده است .من ،با داشتن چنين اعتقادى ،گناه
مى دانم که به اين نظام عالقه ای داشته باشم .و براى من فضيلت گرانبهايى است که بتوانم آنچه در مدارکى که عليه
من استفاده مى شود را بنويسم.
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در واقع ،من معتقدم که من با نشا ن دادن عدم همکارى به وضعيت غير طبيعى که هر دو کشور هند وانگليس در آن
زندگى مى کنند ،خدمتى را به کشور هند و انگليس کرده ام .به نظر فروتنانه من ،عدم همکارى با بدى همان قدر انجام
وظيفه است که همکارى با خوبى است .ولى در گذشته ،عدم همکارى با خشونت نسبت به کسى که بدى کرده اعمال
مى شد .من کوشش مى کنم تا به هم وطنان خود نشان دهم که عدم همکارى خشونت آميز فقط بدى را چند برابر
مى کند و چون خشونت فقط بدى را حفظ و ادامه مى دهد برحذر شدن از حمايت بدى ،نيازمند از بين بردن کامل
خشونت است .عدم خشونت ،نشان دهنده تسليم داوطلبانه به جريمه عدم همکارى با بدى است .پس من در اينجا
مشتاقانه دعوت کرده وحاضر به پذيرفتن شديدترين مجازاتی که بر من وارد است هستم چون مجازاتی که در قانون
يک جنايت عمد است ،بنظر من باالترين وظيفه يک همشهری است...
از شهادت نامه در دادگاهى که در آن او به اتهامات وارده بر
او در زمينه نوشتن مقاالت فتنه برانگيز اعتراف نمود11 ،
مارس .1922 ،اقتباس و ترجمه از گاندى ريدر :کتاب منبعی
از حيات و نوشته هاى او ،تنظيم از هومر اى .جک .انتشارات
دانشگاه اينديانا  .1956اجازه گرفته شده از تراست
نواجيوان( ،)Navajivan Trustاحمد آباد ،هند.
مهاتما گاندى در حال مطالعه در کنار چرخ گردان  ،سمبول
تالش هند جهت خود کفايى ،خود .اعتبار عکس :پرونده هاى
(.)USIA

وکالو هاول ()Vaclav Havel
وکالو هاول( ، )1936اهل پراگ بوده و شغل نمايشنامه نويسى داشت ،در سال  1977به تاسيس منشور 77
( ) Chapter 77که يک سازمان حقوق بشر در چکسلواکى است ،کمک نمود .بدين دليل او مورد مزاحمت و آزار پليس
قرار گرفته و تقريبأ به مدت چهار سال ،از  1979تا  ،1983در زندان بسر برد .وقتى که تظاهرات عظيم ضد دولتى
در پراگ در ماه نوامبر  1989به راه افتاد،هاول به يک چهره شناخته شده در سيويک فوروم ( ،)Civic Forumائتالف
نوين جبهه غير کمونيست ها برای اصالحات دمکراتيک ،تبديل شد .يک ماه بعد ،با سرنگونى رژيم کمونيست ،هاول
بعنوان پرزيدنت موقت کشور انتخاب شد؛ او در جوالى  1990به سمت رياست جمهورى برگزيده شد .هاول به عنوان
رئيس جمهور ،به افزايش آزادى هاى اساسى درجمهورى چک کمک نمود و يک سيستم اقتصادى بر اساس بازار آزاد
را معرفی نمود.
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 ...ما از لحاظ اخالقى سقوط کرده ايم چون عادت کرده ايم که يک چيزى را بزبان آورده ولى فکرمان چيز ديگرى باشد.
ياد گرفته ايم که به هيچ چيز اعتقاد نداشته باشيم،يکديگر را محل نگذاشته و فقط به فکر خودمان باشيم .تصوراتى
چون محبت ،دوستى ،عاطفه ،فروتنى يا بخشش ،عمق و ابعاد خود را از دست داده اند  ...رژيم سابق ،مجهز به تکبر
وتعصب ،انسان را تا حد وسيله توليد و طبيعت را تا ابزار توليد پائين آورد...
در تالش جهت سروسامان دادن به امور مشترک ،ما می توانيم از گذشته اخير بعنوان زير بنا استفاده کنيم .گذشته
اخير و بويژه شش هفته پايانى انقالب صلح آميزما  ..نشانگر استعداد روحى ،اخالقى و انسانى عظيم مردم بوده است:
فرهنگ مدنى که در اجتماع ما زير ماسک بى تفاوتى به خواب رفته بود .هر وقت کسى به طور مطلق ادعا مى کرد که ما
اينطور يا آن طور هستيم ،من هميشه اعتراض می کردم که جامعه يک مخلوق بسيار مرموز است و عاقالنه نيست که به
چهره اى که تصميم دارد خود را نشان دهد اعتماد کرد .خوشحالم که اشتباه نمى کردم .مردم سراسر جهان در تعجب
ماندند که چگونه اين افراد فروتن ،سربزير و بد بين چکسلواکى ،که بنظر مى رسيد به هيچ چيز اعتقاد ندارند ،قدرت
اين را يافتند تا سيستم استبدادى را در چند هفته سرنگون کنند و اين را از يک طريق مسالمت آميز وشايسته به
انجام رسانند .و بگذاريد بپرسيم :مردم جوانى که هرگز سيستم ديگرى را با آن آشنايى نداشتند ،اشتياق به حقيقت،
عشق به تفکر آزاد ،تصورات سياسى ،دليرى فردى و دورانديشى مدنى را يافتند؟ والدين آنها دقيقأ نسلى که بنظر
مى رفت گمشده اند چگونه به آنها پيوستند؟ چطور ممکن است که اين همه افراد ناگهان دريافتند که چکار بايد
مى کردند بدون آنکه از کسى نصيحت و يا دستورالعملی گرفته باشند؟
بنظر من دو علت اصلى وجود دارد :بيش از هرچيز افراد هرگز حاصل جهان خارجى نيستند آنها هميشه قادر به
پاسخ گويى به چيزى برتر هستند ،مهم نيست که جهان خارج به چه شکل سيستماتيکى در صدد نابود ساختن و يا خفه
ساختن اين توانايى باشد .دوم ،سنت هاى انسان گرا و دموکراتيک بودند که در ضمير نيمه خودآگاه اقليت هاى ملى و
مملکتى ما در خواب غفلت فرو رفته بودند .اين سنت ها به طور غير علنى از نسلى به نسل ديگر سپرده شده بود ،تا
هر يک از ما در موقع مناسب آنها را يافته و به کردارها و عملکردها تبديل کنيم ...
از سخنرانى سال جديد او در اول ژانويه  1990خطاب به مردم چکسلواکى ،سه روز پس از آنکه به مقام رياست
جمهورى چکسلواکى منصوب شد .اقتباس و ترجمه با اخذ اجازه از " افکار غير محبوس"  ،انتشارات انستيتو دموکراسى
اروپاى شرقى.

نلسون مندال ()Nelson Mandela
نلسون روليالال مندال (  )1918در تاريخ  9مه  1994به رياست جمهورى آفريقاى جنوبى انتخاب شد ،واقعه اى که به
مبارزه تمام عمر او جهت دست يابى به دموکراسى چند نژادى درکشورش پايان داد .مندال کار سياسى خود را حدود
 50سال پيش از آن به عنوان يک سازمان دهنده کنگره ملى آفريقا ( ،)African National Congressگروه مخالف با
حکومت اقليت سفيد در آفريقاى جنوبى ،آغاز نمود .با شروع سال  ،1952مندال ،بعنوان قائم مقام  AMCبه سراسر
کشور مسافرت کرد ،تا مقاومت با قانون گذارى نژاد پرستانه بر اساس طبقه بندى نژادى را ترتيب دهد .در سال
 ،1964او به اتهام خرابکارى و خيانت به حبس ابد محکوم شد؛ او  27سال را در زندان سپرى کرد .وقتي که در
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فوريه  1990از زندان آزاد شد ،او فورأ دست به مکالمات و مباحثاتى زد که دمکراسى و مساوات را به آفريقاى جنوبى
آورد .در سال  ،1993مندال همراه با رئيس جمهور وقت آفريقاى جنوبى ،اف ،دبليو ،کلرک ،به جايزه صلح نوبل دست
يافتند.
 ...ما در اينجا از مبارزه دوگانگى جنگ و صلح ،خشونت و عدم خشونت ،نژاد پرستى و مقام واالی انسانى ،ستم و
سرکوبى و آزادى و حقوق بشر ،فقر و آزادى از نياز سخن مى گوئيم.
ما امروز در اينجا بعنوان نماينده ميليونها تن از مردمانمان ايستاده ايم که جرات يافته اند تا عليه يک سيستم اجتماعى
که ذات آن جنگ ،خشونت ،نژادپرستى ،ستم ،سرکوبى ،و فقر تمامى يک ملت مى باشد ،بپاخيزند.
ارزش پاداش مشترک ما بايد از روى صلح مسرت بخشى که پيروز خواهد شد سنجيده شده و بشود ،چون انسانيت
مشترکى که سياه و سفيد را به يک نژاد انسانى پيوند می دهد به تک تک ما مى گويد که همه ما بايد همچون فرزندان
بهشت زندگی کنيم.
از اين رو ما اينچنين زندگی مى کنيم ،چون ما جامعه اى را بنا مى نهيم که براى آن مشخص است که تمامى انسانها برابر
آفريده شده و هر يک حقى برابر در حيات،آزادى ،خوشبختى ،حقوق بشر و حکومتى سالم دارند.
چنين جامعه اى نه تنها هرگز نبايد اجازه دهد که دوباره زندانيان وجدان وجود داشته باشند بلکه حقوق انسانى هيچ
شخصی نيز نبايد پايمال شود.
و اينطور نباشد که يکبار ديگر راههاى دستيابى به تغييرات صلح جويانه توسط غاصبينى که بدنبال قبضه قدرت از
دست مردم ،در جهت اهداف ننگين خود مى باشند ،مسدود شود.
بگذاريد هرگز نسل هاى آينده نگويند که بى تفاوتى ،بد گمانى ،يا خودخواهى باعث شد که ما از دست يافتن به
آرمانهاى انسانى که جايزه صلح نوبل را در بر مى گيرد ،با شکست مواجه شديم .باشد که تالشهاى ما ثابت کند که
گفته مارتين لوتر کينگ جونيور حقيقت داشته وقتي که مى گفت انسانيت ديگر قادر به تحمل اسف بار نيمه شب هاى
بى ستاره نژاد پرستى و جنگ نيست.
باشد که تالشهاى ما ثابت کند که او فقط يک خيال باف نبود وقتي که از زيبائى برادرى اصيل و صلح که ارزشى واالتر
از الماس يا طال دارد ،سخن مى گفت .بگذاريد که عصر جديد طلوع کند!
اقتباس از سخنرانى جايزه صلح نوبل او 10 ،دسامبر 1993
بنياد نوبل 1993
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النور روزولت ()Eleanor Roosevelt
آنا النور روزولت ( ،)1884 -1962يک انسان دوست آمريکائى و همسر رئيس جمهور فرانکلين دى روزولت ،يک
مدافع بى پرواى کارگران و فقرا و پشتيبان مبارز آموزش و پرورش ،بهداشت و ديگر مسايلى که بر کودکان اثر
مى گذاشت ،بود .در طى جنگ جهانى دوم ،او مسافرتهاى متعددى از طرف همسر خود و آرمانى که همسرش وقف آن
بود ،به انجام رساند :تشکيل يک سازمان بين المللى موثر جهت جلوگيرى از جنگ هاى آينده .النور روزولت ،پس از
مرگ او در سال  ،1945به مقام نماينده اياالت متحده در سازمان ملل تازه تاسيس شده منصوب شد و در اوايل سال
 ،1946بعنوان نخستين مدير عامل کميسيون حقوق بشر سازمان ملل برگزيده شد .در اين مقام ،او نقش شاخصى را
در پيشبرد اعالميه جهانى حقوق بشر ايفا نمود .او تا سال  1952در خدمت سازمان ملل بود.
 ...همانطور که به کارهاى کميسيون حقوق بشر که تا کنون به انجام رسيده نظر مى افکنم ،اهميت آنرا دو جانبه
مى بينم.
نخست ،ما برخى از حقوق ذاتى را به قلم آورديم .ماوراى آن ،دريافته ايم که شرايط جهان معاصر ما تعدادى از
محافظت هاى مشخصى را که يک فرد جهت داشتن حس امنيت و احترام خود ،نياز دارد ،ملزم مى سازد .اثر اين عمل
جدأ آموزشى است .در واقع ،من فکر مى کنم که بيانيه باعث پيش برد آموزش مردم دنيا خواهد شد.
به نظر من از همه مهم تر اين است که تمامى کشورهاى عضو ،بيانيه را بپذيرند ،نه به علت اينکه فورأ به تمامى مفاد
و تبصره هاى آن عمل کنند بلکه به علت اينکه مى بايست استانداردهايى را پشتيبانى کنند که ملت ها مى بايست به
آن سو پيش روند .از آنجائى که اهداف به روشنى بيان شده است ،به اعتقاد من انسان هاى پاک طينت در هر کجا که
باشند با انرژى و اميد بيشترى برای موفقيت سعی در نيل بدان می کنند.
همانطوري که کشورها يکی پس از ديگری از کنوانسيون پيروی می کنند ،قوانين قابل لمس تحقق يافته و می توانند
قبل از قوانين کشورهای تصويب کننده قابل اجرا باشند .درهمه جا افراد بسياری احساس امنيت بيشترى خواهند
نمود .همانطور که ابر قدرتها نسبت به قوانين تصويبی خود احساس مسئوليت می کنند ،کشورهاى کوچکتر که از امکان
سوء استفاده ابر قدرتها از قدرت عظيم خود در هراسند ،احساس امنيت بيشترى را خواهند داشت.
زحمات کميسيون در جلوه دادن به آرمانهايى که انسانها بايد در جهت دستيابى به آنها تالش کنند از ارزش وااليى
برخوردار است .انسان نمی تواند تنها با نان زندگی کند.
از مقاله او بنام "وعده حقوق بشر" امور خارجى ،آوريل  ،1948چاپ با کسب اجازه از امور خارجى ،آوريل .1948
حق چاپ محفوظ  1948توسط شرکت شوراى مناسبات خارجى.

آندره ساخاروف ()Andrei Sakharov
آندره ديميترياويچ ساخاروف (  ،)1921 -1989يک فيزيک دان هسته اى موفق روسى ،با انتشار بيانيه خود در
سال  1948در غرب بنام "پيشرفت ،همزيستى و آزادى تفکر" بعنوان قهرمان دموکراسى و حقوق بشر شناخته شد.
در سال  ،1970اوبه گشايش کميته حقوق بشر در اتحاد شوروى کمک نمود .کوشش هاى او با اعطاى جايزه صلح نوبل
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در سال  1975به رسميت شناخته شد .بدنبال انـتقاد از دولت در پايان سال  ،1979ساخاروف به شهر دور افتاده
گورکى ( )Gorkyتبعيد شد .او در سال  1986آزاد شد و به اجرا در آمدن بسيارى ازاهدافی که برايشان جنگيده بود
را مشاهده کرد .در سال  ،1989او به سمت قانون گذارى جديد اتحاد شوروى ،کنگره نمايندگان مردم ،برگزيده شد.
او مدتى بعد در همان سال در گذشت.
 ...در ادامه تالش جهت حفظ حقوق بشر ،من معتقدم ،ما مى بايست نخست و بيش از هر چيز ديگر ،محافظين قربانيان
بيگناه رژيم هائی که در کشورهاى ديگر برقرار شده اند باشيم ،بدون اينکه تقاضاى نابودى و يا محکوم ساختن کامل
اين رژيم ها را داشته باشيم .ما نياز به اصالح داريم نه انقالب .ما نياز به جامعه اى مطيع ،کثرت گرا و سازگار داريم که
بطوردست چين شده و مرودانه قادر به ارائه اعمال غير متعصب و آزاد از تجربيات تمام سيستم هاى اجتماعى باشد.
تـنش زدايى چيست؟ آشتى چيست؟ ما نگران کلمات نيستيم بلکه مشتاق به ساخت جامعه اى بهتر و دوستانه تر ،و يک
نظم جهانى بهتر هستيم.
هزاران سال قبل ،قبايل انسان در جهت تالش بقا از محروميت رنج برد .در اين تالش ،نه تنها مهم بود که افراد قادر
به جمع شدن باشند ،بلکه توانايى درست فکر کردن ،و مراقبت از دانش و تجربه
اى که قبيله بدست آورده بود ،و فراهم آوردن روش هايى که همکارى را با قبيله
هاى ديگر فراهم کند نيز حائز اهميت بود .امروزه ،تمامى نژاد بشر با آزمايشى
مشابه مواجه است .در فضايى اليتناهى ،بسيارى از تمدن ها زيست مى کنند ،و
در ميان آنها ،تمدن هايى وجود دارد که حکيم تر و "موفق" تر از تمدن ما هستند.
من فرضيه کيهانى را که مى گويد بسط کهکشان در ساده ترين مشخصه هاى خود
بتعداد بى نهايتى تکرار مى شود را قبول دارم .بر طبق همين فرضيه ،تمدن هاى
ديگر ،منجمله آنهايى که "موفق تر" هستند ،مى بايست به تعداد بى نهايت در
صفحات "پيشين" و"بعدى" کتاب عالم زيست کنند .با اين حال اين نبايد تالش هاى
مقدس ما را در اين دنيا ،جائى که همچون شعله هاى کم سويى در تاريکى ،ما لحظه اى از پوچى نا خود آگاه تاريک به
حيات مادى قدم نهاديم بکاهد .ما بايد دليل و برهان را پذيرفته و زندگى پربارى در شأن خود و اهدافی که تنها به
مبهمی درک مى کنيم خلق کنيم.
از سخنرانى جايزه صلح نوبل 1975او " ،صلح ،پيشرفت وحقوق بشر" بنياد نوبل 1975

رائول والنبرگ ()Raoul Wallenberg
رائول والنبرگ (  )1912 -1945ديپلماتى از يک کشور بيطرف ،سوئد ،بود که به کمک يهوديان اروپا در طى جنگ
جهانى دوم شتافت.
رائول والنبرگ ،يک ديپلمات سوئدى که تالش موفقيت آميزى جهت نجات جانهاى بيشمارى از يهوديان از قتل عام
نازى ها را به انجام رساند .اعتبار :مدارک () USIA
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والنبرگ ،نماينده خارجى يک شرکت بازرگانى اروپاى مرکزى ،در سال  1944وزارت امور خارجه سوئد را وادار کرد
تا او را با يک پاسپورت ديپلمات به بوداپست بفرستد .در آنجا او هزاران
يهودى را در "خانه هاى محفوظ " پناه داد در حاليکه پرچم هاى سوئد و ديگر
کشورهاى بيطرف برفراز آنها در احتراز بود .او افراد را از قطارهاى حامل
اخراجيان و پياده رويهای بسوی مرگ نجات داد؛ به آنهايى که قادر به نجاتشان
نبود غذا و البسه مى داد .والنبرگ در روز  17ژانويه  1945ناپديد شد.
در روز  22سپتامبر  ،1981کنگره آمريکا به رائول والنبرگ تابعيت افتخارى
آمريکا را اعطا نمود دومين شخصى که به چنين افتخارى نائل مى آمد.
نياز به کوپن هاى آذوقه ،مدارک غسل تعميد ،مدارک شناسايي؛ لزوم
پوشيدن ستاره داوود؛ منع عبور و مرور براى يهوديان در اکثر اوقات روز؛
کنترل شديد خيابان ها در شب؛ فقدان پول نقد در ميان يهوديان؛ همدردى کم اشتياق مسيحيان؛ و سهولت مميزی و
نقشه برداری حومه ها همه دست به دست هم داده و براى يهوديان مشکل است با فرار از سرنوشت خود دوری کنند.
تصور مى شود تقريبأ نزديک  20تا  50هزار يهودى از طريق دوستان مسيحى شان ،در بوداپست پنهان شده اند .از
ميان آنهايى که درخانه اى يهودى باقى مانده اند ،احتماأل اکثرأ کودکان ،زنان و افراد سالخورده هستند .مردان را به
بيگارى کشانيده اند .در طى هفته اى که در  7جوالى به پايان رسيد ،تعداد زيادى غسل تعميد توسط کشيشان کاتوليک
صورت گرفت .محدوديت هاى بيشترى اکنون اعمال مى شود بدين منوال که  3ماه آموزش قبل از انجام غسل تعميد
الزم است .بسيارى از کشيشان دستگير شده اند .يهوديان ،با گرفتن غسل تعميد ،اميد داشتند که از شايعه اى که
مى گفت طى قوانين جديد کسانى که غسل تعميد گرفته اند از حمل ( پوشيدن) ستاره داود معذورند استفاده کنند.
تعداد يهوديان تعميدگرفته درمجارستان بيش از  70هزار نفر نمى باشد.امکان ناچيزى وجود دارد تا بتوان مدارک
(آريان )Aryanکه متعلق به افرادى مى شود که يا زير بمباران قرار گرفته و يا کشته شده اند را بدست آورد .با اين
حال اين مدارک مبلغ بسيار بااليى الزم دارند .با اين وجود من هيچ اطالعى از هيچ مورد مدرک تقـلبى ندارم و بنگاه هاى
انتشاراتى تحت چنان کنترل شديدى هستند که هم اکنون ،تقريبأ غير ممکن است بتوان از اين طريق فرار کرد...
 ...فعاليت هاى امداد به مقياس بسيار محدود در جريان بوده است .وجه مالى از يک سازمان مذهبى که در کمک به
يهوديان بسيار فعال بوده ،و نيز از شوراى يهوديان مسيحى يهودى ،تقاضا شد ولى دريافت نشده است .قطعأ تمايل
بسياری وجود دارد که اين جريان بيشتر دنبال شود ،چه از طريق پشتيبانى اردوهايى از سوى صليب سرخ ،ويا در شکل
کمک به افراد ،يا سازمانها و افرادى که مفيد هستند .فقط متأ سفم که کساني که بيش از همه مشتاق به فرستادن من
به اينجا بوده اند ،متوجه نشده اند که وجوه مالى بسيار اساسى است .رنج و مشقت بى پايانى وجود دارد که در اينجا
بايد هموار ساخت.
از " نامه ها و ارسال ها" او .1924 -1945 ،حق چاپ محفوظ  1955 ،1987 ،توسطه بريژيت والنبرگ (Brigette

 )Wallenbergو گوستاو سودرلند ( .)Gustaf Soderlundحق ترجمه محفوظ  1995 ،توسط شرکت انتشاراتى
آرکيد( )Arcadeاقتباس با اجازه از انتشارات آرکيد ،نيويورک ،نيويورک
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وى جينگ شنگ () Wei Jingsheng
وى جينگ شنگ ( ،)1950يک برقکار ،در بيجينگ رشد يافته و فرزند دو عضو حزب
کمونيست است .وى نخست از طريق مقاالتى به صحنه آمد که از برنامه هاى دولت خود
در اواخر دهه  70براى مدرنيزه کردن با تمرکز براصالحات اقتصادى وحذف اصالحات
دموکراتيک ،انتقاد مى کرد .يک هفته پس از به نمايش گذاردن آخرين مقاله خود بر
ديوار دموکراسى بيجينگ در ماه مارس  ،1979وى دستگير شده وبه  15سال زندان
محکوم شد .وقتي که بطور غير منتطره اى در سپتامبر  1993آزاد شد ،فورأ کار قبلى
خود را دنبال کرد .در اوايل  ،1994وى مجددأ دستگير و در روز  13دسامبر 1995
به  14سال زندان محکوم شد .اتهامات ذکر شده از طرف دولت تالش در " تدبير
نقشه اى که تشکيل سازمانى جهت گردآورى اعانه براى پشتيبانى از فعاليت هاى نهضت دمکراتيک را شامل مى شد."،
وى درنوامبر  1997از طريق معافيت پزشکى آزاد شده و به آمريکا فرستاده شد ،جائيکه او به هدف دموکراسى براى
مردم چين از طريق نوشتار و سخنرانى ها ادامه داده است.
 ...دموکراسى واقعى چيست؟ به معناى حق مردم در انتخاب نمايندگان خودشان تا آنها بر طبق اراده و منافع مردم
کار کنند .فقط مى توان بدين دمکراسى گفت .بعالوه ،مردم مى بايست قدرت داشته تا نمايندگان خود را در هر زمان
جانشين سازند تا اين نمايندگان نـتوانند به گمراه کردن ديگران به نام مردم ادامه دهند.
آيا وقتى مردم از دمکراسى لذت برند نا آرامى و اغتشاش عظيمى در سرتاسر کشور و سرپيچى از قوانين انسانی و
آسمانى پديد خواهد آمد ؟ آيا جرايد اخير نشان نمى دهد که فقط بخاطر فقدان دموکراسى ،ديکتاتورهاى بزرگ و کوچک
از قوانين انسانى و آسمانى تخطى ورزيده اند؟ اينکه چگونه بايد از دموکراسى محافظت نمود ،يک مسئله داخلى است
که الزمه آن حل مسئله توسط خود مردم است ونيازى نيست تا خان های ممتاز نگران آن باشند .از اين رو ،با داورى
تاريخ گذشته ،يک نظام اجتماعى دموکراتيک پيش آورد اساسى ويا پيش در آمدى است جهت تمام اصالحات يا مدرنيزه
کردن .بدون اين پيش آورد و يا پيش در آمد ،غير ممکن است که نه تنها پيشرفت وتوسعه ادامه يابد بلکه ميوه هاى
وضعيت کنونى توسعه را محکم و تثبيت نمود .تجربه وطن بزرگ ما در طى سى سال گذشته بهترين شاهد آن است.
چرا مى بايست تاريخ بشر راه بسوى رونق و مدرنيزه شدن را بپيمايد؟ علت آن است که بشر نياز به جامعه پررونق دارد
تا ميوه هاى واقع بينانه توليد کرده و به مردم بيشترين موقعيت را ارائه داده تا بدنبال نخستين آرمان خوشبختى،
يعنى آزادى ،باشند .دموکراسى يعنى باالترين حد آزادى که تا کنون براى بشر شناخته شده است .کامأل واضح است که
دموکراسى ،آرمانى در تالشهای اخير بشر شده است.
از مقاله او " مدرنيزه شدن پنجم" که در طى " بهار دمکراسى" در 1978-1979نوشته شده است.

الى ويزل ()Elie Wiesel
اليزر ( الي) ويزل ( ، )1928يک نويسنده آمريکائى ،در يک جامعه هسيديک ( )Hasidicکوچک در سيگت ()Sighet
رومانى بدنيا آمد و اوايل زندگى خود را در آنجا گذراند .در سال  ،1944در طى جنگ جهانى دوم  ،او به اتفاق خانواده
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خود و ديگر يهوديان شهر به آشويتز ( )Auschwitzو سپس به بازداشتگاه هاى بوشنوا لد ( )Buchenwaldفرستاده
شدند .او نجات يافت .پس از اتمام جنگ ،ويزل در فرانسه بعنوان يک روزنامه نگار با جرايد فرانسوى واسرائيلى کار
کرد .در سال  1956او به اياالت متحده مهاجرت کرد و تمامى حيات خود را وقف نوشتن و سخن گفتن از وحشتى که
او در طى قتل عام يهوديان شاهد بود و نيز جهت کمک به قربانيان ستم و نژادپرستى در همه جا نموده است .برای
قدردانى از تالشهاى او در آشکار ساختن خشونت و تنفر در دنيا ،ويزل جايزه صلح نوبل را در سال  1986دريافت
نمود.
 ...وقتيکه در موزه قتل عام (ياد بود آمريکا) قدم مى زنيم ،و به چشمان قاتلين و قربانيان آنها نگاه مى کنيد ،از خود
بپرسيد :چطور چنين قاتلينى مى توانند چنين کارى کرده و به زندگى خود ادامه دهند؟ چرا برلين در اعتقاد خود
تشويق شد که مى توانست با مصونيت ،فتوای تحقير ،آزار و نابودی يک نژاد را صادرکند؟ چرا خطوط راه آهن به مقصد
بيرکنو( )Birkenauتوسط نيروهاى متـفـقين بمباران نشد؟ چرا هيچ گونه فرياداعتراض و يا خشم عام شنيده نشد؟
سئوال ديگر :از کجا جنگنده هاى نه چندان مسلح درجو باره ها و جنگل ها جرات اين را مى يابند تا در برابر عظيم ترين
قشون و لشکر اروپا بايستند؟
و بهت انگيزترين سئوالها :چرا خدا نيز همچون انسان سکوت کرد؟
در واقع ،سئواالت بى انتها هستند و براى هميشه بى جواب خواهند ماند .در حقيقت اگر جوابى نيز براى اين قتل عام
باشد ،بايد برطبق تعريف جواب اشتباه باشد .موزه نيز جوابى نيست؛ يک عالمت سئوال است.
هر رويدادى که با آن دوره مربوط شود با ادراک انسان مقابله مى کند .مشکل اين نيست که چون من نمى توانم تشريح
کنم شما نمى فهميد؛ به اين علت است که شما نمى توانيد درک کنيد که من نمى توانم آنرا شرح دهم.
ذات اين تراژدى به شکلى است که هرگز نمى توان آنرا کام ًال بيان کرد...
و با اين حال ما موظفيم که سعى کنيم .انجام ندادن آن به معناى فراموشى است .فراموش کردن به معناى اين است
که قربانيان را براى بار دوم کشته ايم .ما قادر به جلوگيرى از مرگ نخست آنها نبوديم؛ ولى نبايد بگذاريم که مجددأ
نابود شوند .ياد آوری نه تنها پيروزى در طول زمان است بلکه پيروزى بر بى عدالتى است.
اين يکى از درس هايى است که ما آموخته ايم .درسهاى ديگرى نيز هست .ما ياد گرفته ايم که گرچه قتل عام اساسأ
يک تراژدى يهوديان بود ولى معناى ضمنى آن جهان گير است .گرچه تمامى قربانيان يهوديان نبودند ولى تمام يهوديان
قربانى بودند .ياد گرفتيم که هر آنچه برسر يک جامعه آيد ،نهايتأ بر هر جامعه اى تاثير خواهد گذاشت .ياد گرفته ايم
که گرچه هر انسانى حق دارد متفاوت باشد ،هيچکس حق ندارد نسبت به رنج و مشقت بی تفاوت باشد.
از مقاله " براى مردگان و زندگان " ،رهبر جديد ،مه  .1993با اجازه ا ز " رهبر جديد" ،مه  . 1993 – 17 -31حق چاپ
محفوظ  1993شرکت کنفرانس کار مناسبات بين المللى آمريکا.
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مرده با گفتن حقيقت چيزى را از دست نمى دهد
به مناسبت پنجاهمين سال پذيرش بيانيه جهانى حقوق بشر
مرد برگ ها را که آزادانه پر مى زنند مى بيند.
زن اسب وحشى و گنجشک را مى بيند.
که آزادانه کار کرده ،با همنوع خود سازگار بوده و انتخاب کرده و انتخاب مى شوند.
مرد مى بيند که آنها به حسب فصل ،تغذيه شده و تغذيه مى کنند.
زن حرکت قاره ها را می بيند ،مرد هواى تغيير را استشمام مى کند.
مرد مزه دوده تولد تازه در باد را مى چشد.
زن فرياد انسان را در استخوان هاى خود حس مى کند.
چکارکنند تا توجه ما را بخود جلب کنند؟
برقصند؟ در هوا بچرخند؟ آيا با پاهاى خود و يا با صداى خود و
يا با پوسته گوش هاى سوزان خود رأى دهند؟
آيا بايد به جهان بگويند که فرياد جهان را بشنويد؟
آيا جسد ها ،زندان ها ،تل هيزم ها را بشمرند يا قبرها را نشان داده
ياغل و زنجيرهاى خونين را بنمايش گذارند؟
چند سر از بدن جدا الزم است؟
چند دست و پاى قطع شده الزم است؟
چند گونه خالى ،شکم گرسنه و يا چشمان تهي؟
چند اسکلت بدون حافظه؟
آن مرد آن جا بوده است و آن زن آنها را ديده است ،آنها مدت مديدى زندگى کرده و مرده اند.
آن مرد حرفی درباره اينکه هر کس چه کرده دارد.
آن زن حرفی درباره زنده ها دارد.
بگذار تاريخ زمزمه هاى وجدان را که وراى زمين شنيده مى شود ارج نهد.
بگذارآنهايى که مشتى گره کرده را باز نموده اند ستوده شوند.
آنهايی که آزادى گنجشک را به مردان و زنان تقديم نمودند.
آنهايی که به ما ياد دادند دوباره فکر کنيم.
و به ما آموختند که قحطى روزه نيست.
که آوارگى آخرين قدم است.
که حقوق عده ای بايد توسط بسيارى نوشته شود.
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مرد برگ ها را که آزادانه پر مى زنند مى بيند.
زن اسب وحشى و گنجشک را مى بيند.
که آزادانه کار کرده ،باهمنوع خود سازگار بوده و انتخاب کرده و
انتخاب مى شوند.
رد مى بيند که آنها به حسب فصل ،تغذيه شده و تغذيه مى کنند.
زن حرکت قاره ها را می بيند ،مرد هواى تغيير را استشمام مى کند.
مرد مزه دوده تولد تازه در باد را مى چشد.
زن فرياد انسان را در استخوان هاى خود حس مى کند.
ماروين بل ()Marvin Bell
حق چاپ محفوظ  1998 ،توسط ماروين بل
ماروين بل پروفسور فالنرى اوکانر ( )Flannery O’connorمقاالت در کارگاه نويسندگان دانشگاه آيووا است .او
نويسنده  15کتاب شعر و مقاالت گوناگون است که آخرين آنها آردور ( ( )Ardorکتاب انسان مرده ،جلد دوم) ،شعرى
براى شبی در نيمه تابستان ( با نقاشى از مرى پاول) ( ،)Mary Powellو نيز شعرهاى منتخب که در ايرلند چاپ
مى شود ،مى باشد.

زمان بندي :حقوق بشر در آمريکا
مردم آمريکا ،حقوق بشر را ويژگى خاصى از ميراث ملى خود قلمداد مى کنند .و در طى چهارصد سالى که اين کشورتحت
سکنی قرار گرفته است ،گام هاى مهمى در جهت تضمين اينکه تمامى آمريکائيان و نيز مردم سراسر جهان به عنوان
بشر از آن حقوق برخوردارند ،برداشته شده است .بعضى اوقات حرکت بسوى جلو بسيار آهسته بوده است .با اين
حال ،تعهد اياالت متحده ،بعنوان يک ملت ،بسوى حقوق جهانى بشر استوار باقى مانده است.
 -1607کاپيتان جان اسميت و  105رادمرد ديگر سوار بر  3کشتى در روز  14مه در جيمزتاون واقع در سواحل
ويرجينيا لنگر انداختند و نخستين مستعمره دائمى انگليس را در " دنياى جديد" برپا نمودند.
 -1619نخستين کارگران آفريقائى نوکران ملزم به خدمت در مستعمرات آمريکاى شمالى انگليس در ماه آگوست به
جيمز تاون وارد مى شوند با اينکه برده دارى تا  30سال پس از آن هنوز قانونى شناخته نمى شد.
 -1620پيوريتن های جدايى طلب ازکليساى انگلستان در روز  19نوامبر به بندر پليموت در سواحل ماساچوست
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مى رسند .آنها سوار بر کشتى مى فالور(" ،)Mayflowerعهد نامه مى فالور" را ،که نخستين قانون اساسى آمريکا
محسوب مى شد ،نوشتند که بر طبق آن توافق کردند تا "با کمک يکديگر ارگان سياسى اجتماعى را جهت رفاه عموم
مستعمره" تشکيل دهند.
 -1621پيوريتن هاى مستعمره پليموت بهمراه سرخپوستان بومى ومپانوگ ( )Wampanoagبا برگزارى مراسم
شکرگزارى ( )Thanksgivingمحصول خوب و صلح را جشن گرفتند .ولى مناسبات دوستانه به طول نمى انجامد و طولى
نمى کشد که جدال بين مستعمره نشينان اروپائى و آمريکائيان بومى عادى مى شود .اين در تمامى مستعمرات آمريکا
وفق مى کند چون مستعمره نشينان در صدد تصاحب زمين هاى هر چه بيشتر از سرخپوستان بودند.
 -1634مريلند به عنوان يک مستعمره کاتوليک که آزادى مذهبى را مجاز مى شمارد ،تشکيل مى شود.
 -1735يک دادگاه در شهر نيويورک آزادى مطبوعات و مراحل قانونى را با تبرئه ساختن جان پيتر زنگر
( ،)Peter Zengerسر دبير مجله هفتگی ويکلى جورنال ( ،)Weekly Journalبه رسميت مى شناسد .زنگر به جهت
انتقاد از فرماندار انگليسى در رابطه با عمل کرد او در اين پست متهم به افترا و تهمت شده بود .آلکساندر هاميلتون،
که از زنگر دفاع مى کرد ،با موفقيت عليه اتهامات سخن گفته و ادعا کرد که اتهامات ذکر شده عليه فرماندار توسط زنگر،
حقيقت داشته و افترا آميز نبوده است.
 -1761وکيل اهل بوستون جيمز اوتيس( ،)James Otisبا اصرار به اين که "خانه يک نفر قلعه اوست" ،با صدور خالف
قانون اساسى دادگاه عالى مبنى برحکم مساعدت حکم هاى قانونى تفتيش عمومى در جهت کمک در به اجرا گذاشتن
قانون شکر  1773مخالفت خود را اعالم مى دارد .با اينکه اوتيس در دادگاه شکست خورد ولى برهان او در اعالميه
استقالل در رابطه با حقوق حيات ،آزادى و ملک ،اثر گذاشت.
 -1776در روز  7ژوئن ،در دومين کنگره منطقه اى نمايندگان مستعمرات آمريکا ،ريچارد هنرى لى از ويرجينا بيان
کرد که "اين مستعمرات متحد ،اياالتى آزاد و مستقل بوده و حق دارند که چنين بمانند ".موافقت نامه در روز  2جوالى
پذيرفته شد؛ اعالميه استقالل (مستعمرات آمريکا از کشور بريتانيا) در روز  4جوالى تصويب شد.
 -1783ديوان عالى ماساچوست با اشاره به اليحه حقوق اياالت مبنى بر اين که "تمامى افراد آزاد و برابر زاده
شده اند" برده دارى را در آن ايالت غيرقانونی می کند.
 -1787کنوانسيون قانون اساسى در  25ماه مه در فيالدلفيا تشکيل مى شود .قانون اساسى آمريکا در روز 17
سپتامبر توسط نمايندگان اتخاذ شده و در روز  21ژوئن  1788پس از آنکه  9ايالت آن را به تصويب رساندند به اجرا
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گزارده شد.
 -1787در روز  13جوالى ،کنگره منطقه اى" ،فرمان شمال غربى" را که آزادى مذهب وحمايت از مدارس را تضمين و
برده دارى را در "مناطق شمال غربى" آمريکا ممنوع اعالم مى دارد را به تصويب رساند.
 -1791ده اصالحيه قانون اساسى که برخى از حقوق اساسى شهروندان مانند آزادى بيان و مذهب را تضمين مى کند،
در تاريخ  15دسامبر به اجرا گذاشته شد.
 -1807کنگره آمريکا ورود بردگان آفريقائى را به اياالت متحده غير قانونى مى کند .با اين حال نزديک  250هزار برده
بشکل غير قانونى بين  1808و  1860وارد آمريکا شدند.
 -1830کنگره جهت آزاد نمودن زمين ها جهت مستعمره نشينى ،قانون جابجائى سرخپوستان را تصويب مى کند ،تا
دولت اجازه يابد تا قبيله هاى بومى شرق نشين را به سرزمين هاى باريک غرب رودخانه مى سى سى پى نقل مکان دهد.
در عرض ده سال ،دولت اياالت متحده سعى در جابجا نمودن  70هزار آمريکائى بومى نمود ،که بسيارى از آنها در اين
مسافرت دشوار جان خود را از دست دادند.
 -1848حدود  200زن و  40مرد در سنکافالز نيويورک گردهم آمده تا پيش نويس "اليحه حقوق" اجتماعى ،مدنى و
مذهبى زنان را عرضه نمايند.
 -1857بر اساس تصميم ديوان عالى در روز  6مارس که به علت اسم مدعى به راى "درد اسکات" شهرت دارد در
صورتيکه يک برده به يک ايالت آزاد برده شود ،آن برده آزاد تلقى نمى شود و همچنين کنگره قادر به منع برده دارى
از يک ايالت نيست و نيز سياهان قادر نيستند که تبعه شوند.
 -1861جنگ هاى داخلي خونين ترين نبرد آمريکا در جهت حفظ اتحاديه ،در روز  12آوريل آغاز مى شود .قبل از پايان
جنگ در سال  ،1865نيم ميليون آمريکائى جان خود را از دست داده و  11ايالت جنوبى "شورشى" از اياالت متحده
جدا شده بودند.
 -1863در روز اول ژانويه ،پرزيدنت آبراهام لينکلن ،اعالميه لغو برده دارى را صادر مى کند ،که بر" طبق آن تمامى
اشخاصى که در هر ايالتى و يا بخشى از يک ايالت برده خوانده مى شوند" "،براى هميشه آزاد" هستند.
 -1865سيزدهمين اصالحيه قانون اساسى ،که برده دارى را دراياالت متحده لغو نمود ،در روز  18دسامبر به مرحله
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اجرا گذاشته شد.
 -1866کوکالس کالن ( ،)Ku Klux Klanسازمان مردان سفيد پوست ،در جنوب شکل گرفته تا سياهانى را که قصد
راى دارند مورد تهديد و ارعاب قرار دهد .گرچه اين سازمان بين سالهاى  1869و  1871منحل شد ولى کالن دومى
بعد ها تاسيس گشت.
 -1868چهاردهمين اصالحيه قانون اساسى در روز  28جوالى بتصويب رسيد .اصالحيه تلخيص ،حقوق تبعيت را منع
کرده و اصول مراحل قانونى و حفاظت در برابر قانون را جهت افرادى که در اياالت متحده بدنيا آمده ويا تبعه شده اند
را مجددأ تاييد و منوط به قوانين فوق مى داند.
 -1869اليزابت کيدى استـنـتون ( )Elizabeth Cady Stantonو سوزان بى آنتونى ( ،)Susan B. Anthonyانجمن
ملى حق رأى زنان را تشکيل داده و مبارزه  50ساله کسب حق رأى را براى زنان آغاز مى کنند.
 -1870پانزدهمين اصالحيه قانون اساسى ،که مقرر مى سازد که "حق شهروندان اياالت متحده جهت راى دادن
نمى بايست توسط دولت اياالت متحده يا توسط اياالت متعلق بر اساس نژاد ،رنگ پوست و يا وضعيت بردگى شخص"
رد شده و يا کاهش يابد ،در روز  30مارس به اجرا گذاشته مى شود.
 -1887کنگره ،قانون داوز ( ( )Dawesسورالتي )Severalty/را تصويب مى کند و بر اساس آن زمين هاى
قبيله اى بوميان آمريکا را به واحدهاى کوچکتر تقسيم کرده و آنرا به تک تک سرخپوستان داد .و زمين های باقى مانده
به مستعمره نشينان سفيد پوست فروخته شد.
 -1896ديوان عالى اياالت متحده ،در مورد پلسى بر عليه فرگوسن ،جداسازى نژادى تحت عقيده اى که "جدا ولى
برابر" را ترويج مى داد ،را تصويب مى کند که بر اساس آن سياه پوستان از همان نوع امکانات سفيد پوستان بر خوردار
خواهند بود ،ولى دو دسته از يک تسهيالت استفاده نخواهند کرد .اين به برخى از اياالت اجازه مى داد تا تفکيک نژادى
را علنأ قانونى کنند و قوانين تبعيض نژادی توسط قانون مورد قبول بوده و محافظت مى شد.
 -1909کنفرانس ملى سياه پوستان در  30مه برگزار شد که منجر به تاسيس انجمن پيشرفت افراد دورگه (،)NAACP
يکى از پرقدرت ترين سازمان هاى حقوق مدنى آمريکا ،شد.
 -1920نوزدهمين اصالحيه قانون اساسي که به زنان حق رأى مى داد ،در آگوست  26به تصويب رسيد.
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 -1924قانون اسنايدر( )Snyderتوسط کنگره بتصويب رسيد که در نتيجه آن به تمامى آمريکائيان بومى که در اياالت
متحده متولد مى شوند ،تبعيت قانونى آمريکا داده مى شود.
 -1933در يک جلسه ويژه  100روزه ،کنگره "نيوديل" را تصويب مى کند و بدين وسيله اقدامات و قدم هاى اجتماعى
و اقتصادى براى تمامى کارگران در کشور تضمين مى شود.
 -1934کنگره قانون سازمان دهى مجدد سرخپوستان را تصويب مى نمايد که مالکيت قبيله اى سرزمين هاى
سرخپوستان را به آنها مسترد کرده و حساب اعتبارى را براى خريد زمين توسط آمريکائيان بومى گشايش مى دهد.
 -1941پرزيدنت فرانکلين روزولت ،در خطابه خود به کنگره" ،چهار رکن آزادى" را الزمه تمامى افراد مى داند آزادى
سخن ،مذهب ،آزادى از فقر و آزادى از ترس".
 -1941پرزيدنت فرانکلين روزولت ونخست وزير انگليس وينستون چرچيل در  14آگوست ،منشور آتال نتيک را اتخاذ
مى کنند ،که در آن هر دو اميد خود را ،به انضمام چيزهاى ديگر ،به "آنکه تمامى انسانها در سرزمين هاى خود بايد
بتوانند آزاد از ترس و فقر زندگى کنند" را اظهار داشتند.
 -1942در پى حمله ژاپن به اياالت متحده در  7دسامبر  ،1941دولت آمريکا قريب به  120هزار آمريکائى ژاپنى
االصل را به اجبار از غرب اياالت متحده به اردوهاى حبس نقل مکان مى دهد؛ اخراج اين افراد  3سال به طول
مى کشد .حدود  40سال بعد ،دولت ناعدالتى عملکرد خود را با پرداخت وجوهى به آمريکائيان ژاپنى االصل آن دوره
که هنوز در قيد حيات هستند ،اعالم مى دارد.
 -1945اياالت متحده عضو موسس سازمان ملل مى شود ،سازمانى که عالوه بر نقش هاى گوناگون خود ،تعهد خود را بر
"ايمان به حقوق اساسى بشر ،به احترام و ارزش انسانى يک شخص ونيز به برابرى حقوق تمام مردان و زنان در تمامى
کشورهاى کوچک و بزرگ ،اعالم مى دارد".
 -1947کميته نظارت فعاليت هاى غير آمريکائى مجلس نمايندگان ،صنعت فيلم سازى آمريکا را زير بازجوئى برده تا
معلوم شود که آيا تعصبات کمونيستى درفيلم هاى مردمى و مشهور جلوه گر مى شود يا خير .برخى از نويسندگان از
شهادت دادن امتناع ورزيده و به جرم اهانت ،به زندان انداخته شدند.
 -1948اياالت متحده ،به همراه تمامى اعضاى ديگر مجمع عمومى سازمان ملل ،بيانيه جهانى حقوق بشر را تصويب
مى کنند .اين قانون حقوق سياسى و مدنى اساسى را به انضمام حقوق فرهنگى ،اجتماعى و اقتصادى معين "تمامى
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اعضاى خانواده بشرى" را مشخص مى کند.
 -1950سناتور آمريکا جوزف مک کارتى ،مبارزه ضد کمونيستى شديدى ولى نه با مدرک را آغاز کرده و در آن حتى
پست هاى باال رتبه دولت آمريکا را به خيانت متهم ساخت.
 -1952آخرين سدهاى قومى و نژادى جهت تبعه شدن بيگانگانى که در اياالت متحده زندگى مى کنند در ماه ژوئن با
تصويب قانون مهاجرت و اتباع  1952برداشته شد.
 -1954تبعيض نژادى در مدارس عمومى توسط ديوان عالى اياالت متحده در روز  17ماه مه در يک حکم که به براون
عليه هيئت آموزش و پرورش مشهور است ،به اتفاق آراء خالف قانون اساسى اعالم شد .اين حکم ،علنأ ،حکم "جدا ولى
برابر" پلسى عليه فرگوسن را لغو مى کند.
 -1955در روز  1دسامبر  ،1955يک زن آمريکائى آفريقائى االصل بنام روزا پارکس از اعطاى صندلى خود به يک مرد
سفيد در اتوبوس در مونتگومرى ،آالباما خود دارى مى ورزد ،عملى که اغلب بعنوان نقطه آغازين نهضت حقوق مدنى
اياالت متحده تلقى مى شود.
 -1957در پاسخ به نهضت حقوق مدنى ،کنگره آمريکا در تاريخ  29آوريل ،نخستين اليحه مدنى را براى سياه پوستان
جهت حفاظت حق راى آنها از دوران بازسازى پس از جنگ هاى داخلى بتصويب مى رساند.
 -1962انجمن کارگران مزارع ملى (که بعدها به کارگران مزارع متحد آمريکا تبديل شد) توسط سزار چاوز
( )Cesar Chavezجهت محافظت از حقوق کارگران مزارع آمريکا بويژه هيسپانيک ها ،تشکيل شد .در طى چند
سال پس از تشکيل ،گروه با موفقيت تالش کرده و عهد نامه هاى گوناگونى را با تعداد زيادى از صنايع کشاورزى
بدست آورد.
 -1963در روز  28آگوست بيش از  200هزار نفر از نژادهاى گوناگون در واشنگتن دى سى به حمايت از تقاضاهاى
سياه پوستان جهت تساوى حقوق به تظاهرات پرداختند.
 -1964اليحه حقوق مدنى آمنى باس ( )Omnibusدر روز  29ژوئن ،در طول رياست جمهورى ليندون جانسون،
بتصويب رسيد که بر اساس آن تبعيض نژادى در راى گيرى ،استخدام ،امکانات عمومى و ديگر فعاليت ها ممنوع
اعالم شد.
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 -1965در روز  6آگوست چند اليحه حقوق رأى گيرى به قانون تبديل يافت .اين قانون ،دولت آمريکا را مجاز
مى کند تا بازرسانى را جهت ثبت راى دهندگان در جاهائي که مقامات محلى عليه ثبت راى سياهان مشکل ايجاد
مى کردند بگمارد.
 -1971سناى ا ياالت متحده در روز  22مارس يک اصالحيه ديگر به قانون اساسى اصالحيه حقوق برابر اضافه مى کند
که بر اساس آن تبعيض نژادى عليه زنان برحسب جنسيت آنها ممنوع شد؛ اين اقدام جهت تاييد به اياالت ارسال شد
ولى در سال  ،1982با شکست مواجه شد.
 -1975اياالت متحده ،کانادا ،اتحاد شوروى و  32کشور ديگر ،که بيشتر اروپائى بودند ،قانون نهايى کنفرانس امنيت و
مشارکت در اروپا (عهد نامه هلسينکي) را به امضاء مى رسانند که عالوه بر نکات گوناگون ،تعهدى بود به احترام گزاردن
به حقوق انسانى اتباع.
 -1977اداره حقوق بشر در داخل وزارت امور خارجه آمريکا تشکيل مى شود .و هر ساله گزارش حقوق بشر را
انتشار مى دهد.
 -1980ديوان عالى آمريکا به دولت فدرال دستور مى دهد تا مبلغ  120ميليون دالر به  8قبيله بومی آمريکايی سوو
( )Sioux Indiansبه جهت جدايى زمين هاى آمريکائيان بومى که بطور غير قانونى در سال  1877توسط دولت غصب
شده بود ،بپردازد.
 -1984پرزيدنت رونالد ريگان اليحه اى را به امضا مى رساند که توسط آن دبيرستان های عمومى را منع مى کند که
از تجمع دا نش آموزانى که مايلند جهت فعاليت هاى سياسى يا مذهبى خارج از ساعات مدرسه گرد هم آيند ،جلوگيرى
کند.
 -1985سناى اياالت متحده در روز  11جوالى در اعتراض عليه سياست هاى آپارتايد (تبعيض نژادي) دولت آفريقاى
جنوبى ،تحريمات اقتصادى برعليه آن کشور اعمال مى کند.
 -1986اياالت متحده براى نخستين بار ،بطور رسمى تولد رهبر حقوق مدنى ،دکتر مارتين لوترکينگ جونيور را به
عنوان تعطيل ملى به رسميت مى شناسد.
 -1990اليحه آمريکائيان ناتوان به قانون تبديل شد .اين قانون "يک ممنوعيت جامع و روشنى را عليه تبعيض بر
اساس عدم توانايى" بنياد مى نهد.
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اياالت متحده ،انتشارات ساليانه
هنکين لوئيس ( ،)Henkin, Louisسردبير .اليحه حقوق بين المللي :تعهد حقوق سياسى و مدنى .نيويورک ،نيويورک:
انتشارات دانشگاه کلمبيا1981 ،
هوبز توماس ( .)Hobbes, Thomasلويتان ،نيويورک .نيويورک :انتشارات دانشگاه آکسفورد( 1996 ،چکيده در
راويچ ( ،) Ravitchخواندنى دموکراسى

اقدام قضايى هلسينکى
يکى از برجسته ترين سازمانهاى منطقه اى در جريان حقوق بشر همانا سازمان امنيت وهمکاری اروپا ( )OSCEاست ،که
پيامد پس از جنگ سرد کنفرانس امنيت و همکارى در اروپا است ،سلسله کنفرانس هايی که در سال  1975آغاز شد.
آرمان اين سازمان در اليحه نهايى کنفرانس در سال  ( 1975توافق نامه هلسينکي) ذکر شده است.
بسيارى از صاحب نظران ،اعتبار سقوط کمونيسم مستبد در اتحاد شوروى سابق و اروپاى شرقى را به اقدام قضايى
هلسينکى مى دهند .قطعأ ،تعهد کشورهاى اروپا ،اياالت متحده و کانادا به ده اصل ويژه به تاسيس چهار چوبى کمک
نمود که در آن مدافعين حقوق بشر قادر به ارائه موضوع خود شوند:
احترام به استقالل؛
	•خود دارى از بکاربردن زور يا تهديد به زور؛
	•تخطى ناپذيرى مرزها؛
	•تماميت ارضى کشورها؛
	•فيصله صلح آميز منازعات؛
	•عدم دخالت در امور داخلي؛
	•احترام به حقوق بشر و آزادى هاى اساسى ،شامل آزادى فکر ،شعور ،مذهب و اعتقاد؛
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	•تساوی مردمان و حق تصميم برای خود؛
	•همکارى در ميان کشورها؛
	•تحقق تعهد هاى قضايى بين المللى با نيت خوب.
دولت هاى غربى ،رسانه هاى بين المللى و سازمانهاى حقوق بشر ،چون ديده بانى هلسينکى ( )Helsinki Watchو
منشور  ، 77فشارهاى مداومى به ممالک بلوک شرق در جهت آزادى مخالفين ،اجازه آزادى بيشتر ،و گشودن کشورهايشان
به استانداردهاى حقوق بشر بين المللى ،وارد آورده اند.
در سالهاى پس از پايان جنگ سرد OSCE ،شروع به تاسيس يک تاسيسات امنيتى اروپائى نوين نمود که هدف آن
جلوگيرى از شکل گرفتن خطوط جداکننده اى که قاره را از هم جدا مى کرد بود .در اين زمينه ،کاهش تسليحاتى
بزرگی در عهدنامه نيروهاى مسلح سنتى ( غير اتمي) ( )Conventional Armed Forcesدر اروپا ،که تحت توجهات و
همکارى هاى  OSCEمورد مذاکره قرار گرفته و در سال  1990به امضا رسيد ،تعيين شد.
هم اکنون در بيش از  30کشور ازجمله آلبانى ،بلغارستان ،يونان ،رومانى ،مسدونيا و کانادا کميته هاى هلسينکى وجود
دارد .بنياد هلسينکى بين المللى در وين واقع شده است .بسيارى از مردم اعتقاد دارند که  OSCEمى تواند نمونه اى
براى ديگر تالشهاى منطقه اى و نيز راهى براى احترام بيشتر براى حقوق بشر در ديگر نقاط جهان و نيز اروپا باشد.
نوشته :ديويد پيتز ( ، )David Pittsنويسنده ،وزارت امور خارجه آمريکا

ديده بانى حقوق بشر
ديده بانى حقوق بشر که در آمريکا واقع است ،يکى از چندين سازمان غيردولتي هم در آمريکا و هم در سراسر جهان
است که نقش مهمى را در حفاظت از حقوق بشر ايفا نموده است .ديده بانى حقوق بشر در سال  1978با گشايش
ديده بانى هلسينکى آغاز بکار کرد که پيروى کشورهاى عضو اروپا ،اياالت متحده و کانادا را از اصول حقوق بشرى که
درمعاهده هلسينکى به توافق رسيده شده بود ،نظارت مى نمود.
امروزه ،ديده بانى حقوق بشر شامل  5بخش مى شود که آفريقا ،قاره آمريکا ،آسيا وخاورميانه ،و نيز امضا کنندگان
عهدنامه هاى هلسينکى را در بر مى گيرد .همچنين شامل  5پروژه درون مايه اى مى شود که نقل و انتقال تسليحات،
حقوق کودکان ،آزادى بيان ،شرايط زندان ها و حقوق زنان را در برميگيرد .اين سازمان اداراتى در نيويورک ،واشنگتن
دى .سى ،لوس آنجلس ،لندن ،بروکسل ،مسکو ،دوشنبه ،هنگ کنگ و ريو دو ژانيرو دارد.
اين سازمان ،گزارش جهانى ديده بانى حقوق بشر را در هر ژانويه منتشر مى کند که در آن وضعيت و تجزيه وتحليل
جزئيات پيشرفت هاى حقوق بشر را در بيش از  70کشور جهان ارائه مى دهد .اين گزارش به "تازه هاى ديده بانى
حقوق بشر" ،يک بولتن سه ماهه که تحوالت نوين را از زمان انتشار گزارش ساليانه درج مى کند ،ضميمه است .بعالوه،
ديده بانى حقوق بشر حدود  100گزارش ويژه در هر سال در موارد حقوق بشر منتشر مى سازد.
ديده بانى حقوق بشر اطالعات خود را براى اين جرايد از طريق هيئت هاى اطالعات يا بويژه ،مالقات با مقامات رسمى
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دولت ،کوشش هاى مشترک با ديگر سازمان هاى حقوق بشر غير دولتى  ،جمع آورى مى کند.
کنت رات ( ،)Kenneth Rothمدير اجرائى ديده بانى حقوق بشر ،مى گويد که تمرکز گزارش هاى حقوق بشر در عرض
ده سال اخير از بدبختى زندانيان سياسى به سوى قربانيان خشونت همگانى تغيير جهت داده است .جهت مبارزه با
چنين سوء استفاده هاى نوينى ،نهضت حقوق بشر مى بايست "روال سنتی رسوائى بين المللى تخطى کنندگان بين المللى
خود را با اقدامات شديدی جهت تحريمات اقتصادى آنها همراه کند".
رات مى گويد" :بيشتر خشونت هاى همگانى را که امروزه شاهد آن هستيم آنطور که عقل عام مى گويد منتسب به
دشمنى هاى ديرينه نيست ،بلکه منتسب به دولت هايى مى شود که آنرا از لحاظ سياسى مناسب و راحت ديده اند که
آتش ملى گرايى را جهت تثبيت پايه هاى سياسى خودشان روشن کنند".ولى او اين را روشن ميکند که فقط دولت ها
نيستند که خطا کارند .بسيارى از گروههاى متشکل غير دولتى که قادرند اراده خود را تحميل کنند نيز خطاکار محسوب
مى شوند.
رات بر اهميت بکارگيری جامعه تجارى "يکى از بزرگترين ابزارهاى دست نخورده" در جهت حمايت از حقوق بشر تاکيد
مى کند .او معتقد است که جامعه حقوق بشر بايد اقدامات بيشتری جهت متقاعد ساختن تجارت براين که رژيم هايى که
استبداد را رد کرده و موجب احترام به حقوق بشر مى شوند ،براى داد وستد مناسب ترند ،انجام دهد.
نوشته :ديويد پيتز ،نويسنده ،وزارت امور خارجه اياالت متحده

محکمه هاى جنايات جنگ
اين عقيده که تجاوزات به حقوق بشرازسوى کسانى که جنگ هاى تهاجمى براه مى اندازند بايد مورد محاکمه قرار گيرند
که اين شامل طرح ريزى خصمانه توسط مقامات عالي رتبه دولت نيزمى شود بيش از  50سال قبل در نورمبرگ آلمان،
جائيکه نازى هاى باالرتبه تحت محاکمه قرار گرفتند ،تثبيت شد.
اين اصل نخست بطور رسمى در اعالميه  1943مسکو اعالم شد ،که توسط رئيس جمهور آمريکا فرانکلين دالنو روزولت،
نخست وزير بريتانيا وينستون چرچيل ،وصدراعظم اتحاد شوروى جوزف استالين به امضا رسيد .در نتيجه اين اعالميه،
متفقين ،کميسيون جنايات جنگ که در طى سال  1944در لندن مالقات نمود ،را تشکيل دادند و ليستى از جانيان جنگ
را تهيه و طريق مقابله با آنها را مورد بررسى قرار دادند.
مخالفت هاى فراوانى در ميان اعضاى کميسيون و نيز در بين دولت هاى متفقين در رابطه با سرنوشت خاطيان نازى
حقوق بشر وجود داشت .برخى طرفدار اعدام فورى براى بدترين خطاکاران بوده و برخى ديگر از يک محاکمه سريع
طرفدارى مى کردند .ولى نهايتأ توافق شد که رهبران نازى بر طبق اصول پذيرفته شده قانون مى بايست تحت محاکمه
قرار بگيرند بشکلى که سابقه و رسم با شدت هرچه تمامترتثبيت شود.
در کنفرانسى در لندن ،طرح سيستم محاکمه پذيرفته شد و منشور لندن( )London Charterنام گرفت که مدرک
اصلى محکمه نظامى بين المللى و تمامى مراحل دادگاهى نورمبرگ شد.
در مهم ترين مواردى که در دادگاه نورمبرگ از آن نامبرده شد ،کيفر خواست نام  22رهبر نازى را اعالم کرده و آنها
را متهم به توطئه عليه صلح ،جنايت عليه صلح و تخطى ا زقوانين جنگ نمود .حتى از اين مهم تر ،اين رهبران بعلت
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تخطى هاى گوناگون عليه حقوق بشر که عليه افراد مملکت خود مرتکب شده بودند ،به جرم جنايت عليه انسانيت ،
گناهکار شناخته شدند .دادياران از معاهده هايى چون کنوانسيون  1907هاگ و معاهده  1929ژنو جهت حمايت از
کيفر خواست خود استفاده کردند .از  22مجرم  19،نفر گناهکار شناخته شده و  3تن از اتهامات تبرئه شدند.
ادوادر مورو ( ،)Murrowگزارشگر راديوئى که پخش برنامه هاى زمان جنگ او از اروپا باعث مطلع شدن ميليونها
آمريکائى گشت ،در رابطه با معنى نورمبرگ به نسل هاى آتى چنين مى گويد" .اکنون تثبيت شده است که طراحى،
آمادگى و اقدام به جنگ تهاجمى يک جنايت بين المللى بشمار مى رود .و همچنين مشخص شد که دشمنى جنايت عليه
انسانيت ديگر تنها مسئوليت کسانى که مرتکب آن مى شوند نيست بلکه مسئوليت عالي رتبه ترين مقامات دولت نيز
مى باشد".
با خلق محکمه جنايى بين المللى براى يوگسالوى در سال  1993و نيز براى رواندا در سال  ،1994بسيارى بر اين
اعتقادند که اين ابزار مدتها استفاده نشده جهت تـنبيه تخطى کاران حقوق بشر زمان جنگ امکان دارد سالح قدرتمندى
جهت جلوگيرى از تخطى هاى آينده شود.
توسط ديويد پيتز ،نويسنده ،وزارت امور خارجه اياالت متحده

اعالميه استقالل
( چکيده اى از مدرک  1776که در آن مستعمرات آمريکا استقالل خود را از بريتانيا اعالم کردند).
وقتى در مسير وقايع بشرى ،براى يک گروه از مردم الزم مى شود تا مناسبات و تعلقات سياسى را که آنهارا با ديگری
مرتبط ساخته است ،از بين برند ،و در ميان قدرت هاى زمين ،موقعيتى مجزا و برابر که قوانين طبيعت وخداوند طبيعت
به آنها داده ،تقبل کنند ،احترام شايسته به نظرات بشر ايجاب مى کند که اين افراد مى بايست داليلی که آنها را وادار
به جدايى مى کند اعالم کنند.
ما به اين حقايق آشکار معتقديم ،که تمامى انسانها برابر آفريده شده اند ،واينکه خالق به آنها حقوق غير قابل انتقالى
را اهدا کرده و اينکه در ميان اين حقوق ،حيات ،آزادى و در پى خوشبختى رفتن مى باشد .و اينکه جهت تضمين اين
حقوق ،دولتهايى در ميان انسان ها برقرار شده ،که قدرت آنها از رضايت افراد تحت اداره آنها ناشى مى شود .اينکه
هرگاه هر شکلى از دولت ،مخرب اين وضعيت شود ،اين حق مردم است که يا دولت را تغيير و يا منحل سازند و دولتى
جديد تشکيل دهند که بنيادهاى آن بر اين اصول باشد و قدرت هاى خود را چنان تشکيل دهد که بنظر آنها بر ايمنى
و خوشبختى آنها اثر مى گذارد .مصلحت انديشى ،در واقع ،حکم خواهد کرد که دولت هايى که مدتهاست برسرکار
بوده اند نمى بايست به علل سبک و ناپايدار تغيير يابند؛ و بر همين منوال تمامى تجربيات نشان داده که بشريت
بيشتر خواهان تحمل است ،چون بدی قابل تحمل است ،تا خود را با از بين بردن اشکالى که به آن خوگرفته اند ،اصالح
کنند .ولى زماني که رشته طوالنى سوء استفاده ها و زورستانى ها ادامه يافته و بدنبال همان حکومت استبدادى مطلق
مى باشد ،اين حق مردم است ،وظيفه آنهاست تا چنين دولتى را برکنار کرده و حفاظ هاى نوينى را براى امنيت آينده
خود اتخاذ کنند .چنين بوده است تحمل بردبارانه اين مستعمرات؛ و به همين علت الزم است که آنها سيستم دولت
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سابق خود را تغيير دهند...
از اينرو ما ،نمايندگان اياالت متحده آمريکا ،درکنگره عمومى ،گردهم آمده به داور عالى جهان براى درست انديشى
آمال خود روى آورده و به نام و حاکميت مردم خوب اين مستعمرات ،رسمأ اعالم می داريم که اين مستعمرات متحد،
حق آزادى و استقالل داشته و دارند ...و جهت پشتيبانى از اين اعالميه ،با اتکاى ثابت به محافظت از مشيت الهى ،ما
بطور متقابل با يکديگر حيات مان ،سرنوشت مان وافتخار مقدس خود را عهد مى بنديم.

ده اصالحيه قانون اساسى ( اليحه حقوق)
( ده اصالحيه قانون اساسى که در  1791به قانون اساسى ضميمه شد تا حقوق افراد و اياالت را تضمين کند)
اصالحيه  -1کنگره نمى بايست قانونى جهت به رسميت شناختن تشکيل يک مذهب ،يا ممنوع نمودن انجام آن وضع
کند؛ حق آزادى سخن ،يا مطبوعات ،يا حق اجتماع صلح آميز افراد و حق استيناف به دولت جهت جبران شکايت نبايد
کاسته شود.
اصالحيه  -2يک ارتش منظم و تحت اداره ،جهت امنيت يک کشور آزاد الزم مى باشد ،حق افراد جهت نگهدارى و حمل
اسلحه نمى بايست سلب شود.
اصالحيه  -3هيچ سربازى نمى بايست نه در زمان صلح ،و نه در زمان جنگ بدون اجازه صاحب خانه ،در خانه اى اقامت
گزيند ،مگر بطريقى که توسط قانون مشخص شده است.
اصالحيه  -4حق افراد جهت داشتن امنيت برای خود ،منازل ،مدارک و اموال آنها ،عليه تجسس و بازرسى و توقيف
نامعقول ،نمى بايد مورد تخطى قرار گيرد.
اصالحيه  -5هيچ فردى را نمى بايست جهت جرم يا هر عمل ناشايستى مورد بازجوئى قرار داد ،مگر در يک بازنمايى
يا کيفرخواست هئيت ژورى  ...و نيز هيچ شخص را نمى بايست بخاطر يک تخطى يا گناه دوبار در معرض خطر جانى يا
عضوی قرار داد؛ و يا در هيچ مورد جنايى مجبور کرد که عليه خود شهادت دهد و يا از حق حيات ،آزادى يا اموال بدون
طی مراحل قانونى سلب شود؛ يا اينکه اموال شخصى وى بدون جبران عادالنه از او جهت استفاده عموم گرفته شود.
اصالحيه  -6در تمامى دادخواهى هاى جنايى ،متهم مى بايست حق يک دادگاه و محکمه عمومى وسريع ،بهمراه يک هئيت
ژورى بى طرف ايالت و منطقه ای که درآن جرم مرتکب شده و آن منطقه پيش از اين توسط قانون مشخص شده ،و از
ماهيت و سبب اتهام مطلع شده باشد؛ با شهودى که عليه او هستند مواجه شده؛ روند اجبارى جهت تهيه شهود به نفع
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خود و نيز داشتن کمک مشاور در دفاع از خود داشته باشد.
اصالحيه  -7در دادخواهى هاى قوانين رايج ،جايى که ارزش مورد دعوى از  20دالر بيشتر باشد ،حق محاکمه توسط
ژورى محفوظ مى ماند.
اصالحيه  -8ضمانت اضافى نمى بايست مقرر شود و همچنين جريمه اضافه نمى بايست اعمال شود و تنبيه ها و مجازات
غيرعادى و وحشيانه نمى بايست تحميل شود.
اصالحيه  -9شمارش بعضی حقوق خاص در قانون اساسى ،نبايد بعنوان رد کردن يا بی اعتبارى قوانين ديگرى که توسط
مردم حفظ مى شود ،تعبير شود.
اصالحيه  -10قوايى که توسط قانون اساسى به اياالت متحده واگذار نشده وبرای اياالت نيز ممنوع نشده است ،مختص
به اياالت يا به مردم است.

چهارآزادى
( چکيده اى از سخنرانى فرانکلين روزولت ،رئيس جمهور آمريکا،به کنگره آمريکا)1941 ،
چيز مرموزى در بنيادهاى يک دمکراسى سالم و قوى وجود ندارد .انتظارات اساسى مردم ما از سيستم اقتصادى
وسياسى شان ساده است .آنها عبارتند از:
	•برابری موقعيتها براى جوانان و ديگران.
	•شغل براى کسانى که قادر به کارکردن هستند.
	•امنيت براى کسانى که بدان نياز دارند.
	•پايان امتيازات ويژه براى افرادى محدود.
	•حفظ آزادى هاى فردى براى همگان.
	•بهره بردارى از ميوه ها وبارورى پيشرفت هاى علمى درباالبردن مرتب سطح زندگى.
اين چيزهاى اساسى و ساده اى هستند که هرگز نبايد در شلوغى و پيچيدگى باورنکردنى دنياى مدرن ما از نظر دور
شوند .قدرت درونى سيستم هاى اقتصادى وسياسى ما به ميزان توانايی آنها در انجام اين توقعات ،بستگى دارد.
در روزهای آينده ،که ما در تالش تامين آنها هستيم به پيشواز جهانی می رويم که بر پايه چهار آزادی انسانی بنيادی
بنا شده اند.
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اول) آزادی بيان و عقيده در هر کجای جهان.
دوم) آزادى هر شخص در پرستش خداوند به طريق خود در هر کجاى جهان.
سوم) آزادى از نياز که ،به اصطالح دنيوى ،به معناى مفاهيم اقتصادى است که هر کشورى بتواند يک زندگی زمان صلح
سالم را براى اهالى خود درهر کجاى جهان مصون سازد.
چهارم) آزادى از ترس است که در معناى دنيوى به معناى کاهش جهانى تسليحات به حد کاملی که هيچ کشورى اين
موقعيت را نداشته باشد تا مرتکب تجاوز فيزيکى عليه همسايه خود شود درهر جاى جهان.
اين روياى هزاره دوردستى نيست .اين اساس معينى براى دنيايى است که در زمان و نسل ما قابل دسترسى است.
آن نوع جهان همان تضاد و نقطه متقابل نظم به اصالح جهانى استبدادى است که در آن ديکتاتورها با انفجار يک بمب
درصدد خلق آن هستند.
درمقابل آن نظم نوين ،ما تصور واالتری نظم اخالقي قرار می دهيم  .يک جامعه خوب قادر است بدون ترس با
نقشه هاى تسلط جهانى و انقالبات خارجى مواجه شود.
از آغاز تاريخ آمريکا ما مرتب در معرض تغيير قرار گرفته ايم در يک انقالب صلح آميز پيوسته انقالبى که پيوسته در
حال حرکت است ،و به آهستگى خود را با تغيير اوضاع وفق مى دهد بدون آنکه اردوگاههاى اجبارى يا آهک زنده در
گودال داشته باشد .نظم جهانى که ما بدنبال آن هستيم همانا همکارى کشورهاى آزاديست که با يکديگر در يک جامعه
متمدن و دوستانه کار مى کنند.
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