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  باز گشت بسوي بربريت                                     
  حقوقدان - اميرفيض

ن عقب آمريکا بشمارميرود ولی محتوای آمريکا  تصميمی رااعالم کرد که گرچه بظاھريک تصميم پارلمانی آاخيرا کنگره 
  گرد جامعه جھانی بسوی بربريت است 

  ؟مريکا چيستآتصميم اخيرکنگره 

بدھد تدوين  جامعيت الزم را ،منشورخود عھدنامه ھای الزم که بتواند به اجرای منشورسازمان ملل متحد دراجرای 
ن ميگردد  ازجمله عھدنامه ھای مزبور که برخی باعنوان ميثاق معرفی آوخواستارمشارکت اعضای سازمان دراجرای 

پيمان نامه بين  –کودک پيمان نامه حقوق  –نھا آشده است  پيمان نامه منع شکنجه واعمال خشونت وتحقير وامثال 
   .و بسياری ديگر عھدنامه بين المللی رفع تبعيض نژادی -المللی دفاع ازحقوق کارگران مھاجر

مذاکرات  سازمان ملل دررديف عھدنامه ھای مزبور عھدنامه مشروح ومفصلی نسبت به رعايت حقوق معلولين پس از
کشورازجمله  ١٢۶کنون  زمان ارائه داد که تامفصل وبررسی ھا الزم برای موافقت وامضای کشورھای عضو سا

   .ای خود تصويب کرده اندزلمان پيمان نامه رابا موافقت مجالس قانونگآ چين و –فرانسه  –انگلستان 

نجا که برای تائيد عھدنامه ھای بين آمريکا به بحث ورای گذاشته شد وازآعھد نامه مزبور درھفته گذشته درکنگره 
رای منفی  ای کنگره الزم است وچنين اکثريتی بدست نيامد عھدنامه بين المللی موصوف باالمللی موافقت دوسوم اعض

   .رای مثبت بتصويب نرسيد ۶٨دربرابر سناتورجمھوريخواه  ٣٨

  پيمان  حقوق معلولين چه ميگويد 
تقريبا يک ميليون انسان که  ۶۵٠انگيزه تنظيم عھدنامه مزبور گزارشات رسيده به سازمان ملل متحد است که حدود 

   .دھم جمعيت کره زمين راتشکيل ميدھند معلول ھستند ونيازبه حمايت جامع انسانيت دارند

   :ماده اول عھد نامه مزبور ھدف ازپيمان رابقرارزيرتعريف کرده است

 زادی ھای بنيادين وترويجآ ارتقای حمايت وتضمين بھره مندی کامل وبرابر تمامی افراد کم توان ازکليه حقوق بشری و
   .نانآحترام به کرامت ذاتی ا

 ذھنی وجسمی ھستند واين اختالالت در –افراد کم توان شامل تمامی افرادی ميشوند که دارای اختالالت ديرپای جسمی 
  .درجامعه جلوگيری ميکند نآتقابل باموانع ازمشارکت کامل وثمربخش 

  دليل مخالفت كنگره 

من حاضرنيستم مقررات دست وپا گفت < دليل مخالفت خود ، برکالھومااينھاف  سناتور جمھوريخواه ايالت او قای جيمآ
  >مريکا رامحدود ميکندآمريکائی دارند وعمال جامعه آی ضد سازمان ھای بين المللی را بپذيرم که گرايشھا گير

که   مد آناست  يادم شآقای سناتوردرحافظه ام آکه عبارت  ات سناتورمزبور راخواندم به ذھنم رسيد ھنگاميکه اين اظھار
   .عبارت مزبور بايد درمقدمه باصطالح قانون اساسی جمھوری اسالمی باشد

  عين عبارت مقدمه قانون اساسی جمھوری اسالمی چنين است 
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