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ن اجالس ساالنه مجمع عمویم سازمان ملل متحد ازنحوه عملکرد        ها  رئیس جمهورترامپ درهفتاد وسومی 
ومیثاق جهانن ژنیومصوب سال  ن الملیل مدافع حقوق بشر ( درمورد حقوق ۱۹۵۱)واصول رفتاری دونهاد بی 

ن میل دولت ها  ن الملیل بایست قوانی  ، با اظهارات شدید انتقاده نموده وبیان داشت که سازمانهای بی 
ی

پناهندگ
د که درتاری    خ سازمان ملل  متعارف ازآدرس کشورقدرتمندی صورت میگی  ن نماید. این اظهارات غی  را تمکی 

                                                                                                           سابقه نداشت.  ودیپلومایس ایاالت متحده
 

ملل م      وارائیه گزارش ترامپ کمسیون حقوق بشر تحد را که مسوولیت پاسداری وحمایت ازحقوق بشر
ی را درمقیاس جهان  ان رعایت حقوق بشر ن  و می 

ی
م خوانده وخواهان اصالح این  بعهده دارد ازچگونگ مایه شر

ملل متحد که بمثابه یک نهاد حرفوینهاد مرتبط به ملل متحد شد.   مفاد مبتنن بر ، کمسیون حقوق بشر
جانبداربارها ازموارد واصول سازمان ملل منشور  داخیل فعالیت مینماید درگزارشات سالیانه خود چون نهاد غی 

توسط  ن معیارهای جهانن حقوق بشر آشکارتضعیع حقوق وارزشهای انسانن درجامعه امریکاروزیرپا گذاشی 
نهاد گردیده  موجب رویاروی وترک ایاالت متحده ازیناین امر  که مسلمأ   نهادهای امریکانی پرده برداشته است

توسط کشور  هکذا  ،است مینماید که نهاد جهانن مدافع حقوق بشر ن عدم همکاری  یا با تحریم و ی بهت برانگی 
بوده وایاالت متحد زیرپرچم تهدید میگردد که پیشنهادات سازنده بمنظوررفورم واصالحات حق کلیه دول عضو 

دوستانه دفاع ازحقوق بشر  به شنگونن نظامهای با توسل بقوه به دفعات دودخالت بشر ریط دهه های اخی 
                                                                                                     سیایس مستقل مبادرت ورزیده است. 

 

وابسته ومحصول مسایع طوالنن جهانن        غی 
ن الملیل جزانی را که یگانه ساختارجهانن آقای ترامپ دیوان بی 

ازکریدورسیستم بانگ ایاالت متحده ، موسیق  درگوش ستمگران خواند وبه قطع بودجه ومنابع مایل است
ن  و اذعان کرد که احکام این دیوان را نخواهند پذیرفت.  هنمود تهدید  همان آغازمنشورمیثاق روم از واشنگی 

مستدل واینکه چرا معافیت اتباع امریکانی ازتعقیب ( را ب۱۹۹۸مصوب ) درمیثاق دیوان گنجانیده امالحظات غی 
صالحیت تعقیب اتباع ایاالت متحده را ندارد مگراینکه شهروند امریکا  لذا دیواننشده است نه پذیرفت،  

ی، جینوساید ویا متهم به جنایت  ، نقض حقوق بشر
ی

دریگ ازکشورهای عضوپیمان روم مرتکب جنایت جنگ
لذا تحریم دیوان و نگرانن اداره کاخ سفید ازینجا نایسر یم شود که گراف قابل توجه ومستندی  علیه صلح گردد. 

ی نظامیان آن کشورکه درفاصله میان سالهای)از  ایل ۲۰۰۳ رخدادهای جنایتکارانه وضد بشر
                            دردیوان درحال برریس ابتدانی قرارگرفته است. (درقلمروافغانستان انجام یافته است ۴۲۰۱

 

تکاب جنایات مظنون ر استخباران  امریکا که دراتردیدی نیست که دیوان برای تعقیب نظامیان واعضای اداره      
گرفته اند به همکاری همه جانبه دولت محل جرم یعنن حکومت افغانستان نیازمند است دولن  که قبل   ار قر 

 های نا محدود ازتحویل دادن شهروند امریکا،اقامه دعوی وهمکاری  های که منجربه 
ی

برآن درنتیجه وابستگ



ه است فلهذا دیوان درین تعهد نموددرسند دوجانبه امنین  ودفایع  د،تعقیب شهروندان ایاالت متحده گرد
ن  ن دیوان که درراستای تأمی   موفق نخواهد بود واما تهدید یک چنی 

 
حقو ق زمینه درانجام هیچ کاری وتدابی 

را برجسته میسازد.  ن حقوق بشر ی فعال است ماهیت واقیع مروجی                   عدالت ودفاع قضانی ازداعیه بشر
 

ی را هدففزون برین رئیس جمهورترامپ نه رصفأ نهاد های مدافع حا      قرارداد بلکه مانند گذشته  قوق بشر
درمجموع سازمان ملل یکباردیگر  با نا رضاین  مفرط که نهاد ملل متحد را باشگاه برای خوشگذرانن نامیده بود،

ن الملیل مورد حمله قرارداده ومدیع شد که ایاالت متحده) متحد را  بی  ( ۲۲با همه ساختارهای این مرجع معتیر
عادالنه خواندناین درصد بودجه   این نهاد  خواهان اصالحات این روند  سازمان را دراختیارقرارمیدهد وبا غی 

ی ودموکرایس قدرت بزرگ  درس یکآ، لذا تهدید مبنن برکاهش کمک از گردید  اقتصادی مدافع حقوق بشر
د که ایاالت متحده سازمان ملل با درنظرداشت اصل وجیبه پرداخت وجوه مایل به  امریکا  درحایل صورت یم گی 

ان عوائید نا خالص داخیل )) که همانا  ن ، همیشه به تعهدات خویش با توجه با عاید نا است ها  (( دولتمی 
عمل کرده است درحالیکه   ن  کشورهان  خالص اش بمثابه اقتصاد بزرگ جهان کمی  هستند که وجوه مایل نی 

ی  دازند. بیشی  یفلهذا مو  را دراختیارملل متحد ونهاد های مرتبط مییر ی یکقدرت این چنینن  قف گی   جهانن  رهیر
ین اجالس  ن الملیلدربزرگی  یخود را که   بی  خوانده وساالنه فهرست بلند باالی  مدیع دفاع وتروی    ج حقوق بشر
ی  ازدولتها وحکومات ی را درخورافکارعامه جهان میدهد نه تنها تأثی  مظنون به نقض حقوق وارزشهای بشر

چون امریکا اعتبارجهانن کشورمتمدنن  کاهشپیا مد جز های جهانشمول ندارد بلکه  مثبن  درروند کاری سازمان
                                                                                                                                    نخواهد داشت. 

 
   

 
 

www.hoqooq.eu 
 

http://www.hoqooq.eu/

