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 حقوق بشر
 
 

اسی ، ایدیولوژیک ، مذهبی ، قومی ، ملیتی ، جنسیتی ، زبانی ، نوع رژیم  حقوق بشر یک اصل حقوقی است نه سی
 ها یا کشورها . 

) ما اوالد ادم را کرامت بخشیدیم ( این کرامت شامل حال همه   " ولقد کرمنا بنی ادم " در اسالم گفته شده است
این از عنایات عام الهی است  نوع بشر است که در ان مومن وغیر مومن ، سیاه وسفید و عرب وعجم جا ندارد و  

 .  است  جاری یکسان که بر مومن و غیر مومن 

  موالنا ی بزرگ این عنایت را چنین بیان میدارد :

  
 باران که شدی نگو که این خانه کیست

 سقف حرم و کعبه و میخانه یکیستد 

  
یثیت جسمی و روانی است ،  این عنایت شامل حفظ ح  " ایکه در دیر وحرم مست کرم می ایی " بیدل میگوید ؛

حفظ ابرو وعزت انسان است ، حفظ مال و جان انسان از تجاوز و شکنجه و تعذیب و لت و کوب است ، حفظ  
 سالمت روانی اوست . پس این اصل تنها شامل مومنین نه بلکه همه اوالد ادم را در بر میگیرد . 

انسا رژیمها و سیاستها شامل حال  در همه  اما  سیاسی نیست زیرا   ، باید رعایت گردد  ان جامعه است که  نهای 
قدرتمندان جهانی انرا به حربه سیاسی مبدل کرده اند ، انرا نسبیت داده اند انچه مربوط بخود شان میشود همه  
بشریست از شکنجه تا تعذیب ، از قتلهای دستجمعی تا قتل های انفرادی و تجاوز و اشغال ، این ارزش نزد انها  

 رای سرکوبی مخالفین قدرت و مخالفین جهانی انها . وسیله ایست ب

 



ایدیولوژیک نیست زیرا حق هر فرد است تا راه و روش خاص سیاسی را در زندگی اختیار کند یا مفکوره و ایده ای  
   . را قبول داشته باشد به شرط انکه مفکوره و ایدیولوزی مغایر ارزشهای حقوق بشری نباشد مانند فاشسم یا تروریسم 

  ارزشهای   با   انسانی  زندگی   دارد   حق   دارد   تعلق   قوم  یا  حقوق بشر ملیت برتر وجود ندارد هرکه به هر ملیت ، نژاد  در  
 .   شود احترام و باشد ازاد میکند تکلم زبانیکه  بهر دارد   حق  ،  باشد داشته  ان واالی

ابر در مقابل قانون اند  بر در حقوق بشر نوع جنس ) مرد وزن ( هردو یکی است یعنی هردو دارای حق مساوی و  

  و   بودن  انسان  های  ارزش   اعتبار   بیانگر  ،   کلتور  سطح  بلندی   مبین  جامعه  در   مردان  و رعایت حقوق اساسی زنان  
 .  است  کردن رعایت   را ادم  بنی کرامت

 

اظ  لح  از  اما  اند   باک  بی   گرچه  ان   های   وارزش  رژیمهای سیاسی ولو دیکتاتوری و توتالیتر اند در رعایت حقوق بشر  
 جهانی و ارزشهای انسانی مکلف برعایت ان هستند . 

 

این حق در دموکراسی ها هم پامال شده است و در دیکتاتوری ها هم نقض گردیده است . هیچ رژیمی حق بلند  
پروازی و تعلق این اصل را به انحصار خود ندارد بخصوص انانیکه زیر این نام و این شعار مرتکب بد ترین نوع  

 ق بشر که حق زندگی در اولیت ان قرار دارد شده اند و نام انرا رعایت حقوق بشر گذاشته اند . عمل علیه حقو
 

روز جهانی حقوق بشر تجلیل میشود اما شنیده نه شده است که ناقضین زور مند این حق به  

  خشن   نقض  جرم به  یک  و  بیست  قرن  در  کسیکه  پای میز محاکمه کشانده شده باشند وگرنه 

 میز محاکمه کشانده شود جورج دبلیو بوش است .  به  بشر حقوق

 
 


