ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر
بی هیچ تردید اگر بخواهیم میان تمام نوع بشر که روی این کره خاکی زندگی می کنند
ارمان مشترکی بیابیم ،که همگان در دل بدان قایل باشند و بدانند که برای تامین حقوق
فطری خود دست آویز دیگری نخواهد بود ،راهی جز پذیرش حقوق بشرکه حاصل خرد
جمعی انسانهاست نخواهیم یافت ،و بی شک آن هنگام که برای تامین حقوق خود راه
دیگری بیابیم ،درعمل به نتیجه ای جز تضییع حقی از دیگر انسانها نخواهیم رسید.
توجه به حقوق طبیعی بشر راهیست که اعتقاد داشتن یا نداشتن به آن ،فارغ از فعالیت
داشتن یا نداشتن در آن ،روشن کننده میزان احترامیست که برای نوع بشر قایلیم .
 67سال پیش در چنین روزی اعالمیه جهانی حقوق بشربعنوان یک پیمان بین المللی ،در
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس به تصویب رسید تا آغازی باشد بر پایان ظلم
و جفایی که بر انسان وحقوق از دست رفته او در طول تاریخ روا شده است.
امروزه ،بسیاری از حقوقدانان بین المللی اعتقاد راسخ دارند که اعالمیه جهانی حقوق
بشر فقط بیانیه ای اخالقی نیست ،بلکه استناد مداوم به آن نشان دهنده ان است که
اعالمیه اکنون به قانون مرسوم بین المللی بدل شده است که از لحاظ حقوقی برای تمام
دولت ها الزام آورگردیده است.
بر خالف ادعای برخی حاکمان کشورهای عمدتا خود کامه ،رعایت حقوق انسانها امری
منطقه ای و یا درحیطه تصمیمات داخلی دولت ها قرارندارد که با استناد برفرهنگ ویا
مذهب بتوان انرا مخدوش کرد .زیرا کرامت انسانی در جوهرخود متاثر از دین و یا
گرایشات ایدئولوژیک نمیباشد .منشور جهانی حقوق بشرکه در نشست دهم دسامبر 1948
بتصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده حاوی بندهایی جدائی نا پذیراست که بهم

وابستگی متقابل وارتباط تنگاتنگ دارند و دولت هائی که انرا امضاء کرده اند ملزم به
رعایت ان هستند.
انجمن دفاع از حقوق بشردرایران – مونترال ،روز جهانی حقوق بشر را به همگان ،بویژه
هم میهنان و فعالین حقوق بشر درکشورمان ایران ،شاد باش میگوید.

