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  معاصر وحقوق فقه یتخصص یعلم فصلنامه

 363 -347ص ،1400 زمستان هجدهم، شماره هفتم، سال

 1بشر یالملل نیدر حقوق  ب در مبارزه با نژادپرستی حقوق و تکالیف دولت ها

 2صمد عالی

 چکیده

انواع  نیمفهوم امروزه از مهمتر نیا .کندیم ینژادها تلق رینژاد خود را برتر از سا کیاست که  نیکننده ا یتداع یاصوالً مفهوم نژادپرست

 کیبه مثابه  خیدر طول تار چگاهیه یکه مفهوم نژادپرست باشد یم یمسئله ا نیا نیینوشته مهم تب شودیدر جهان قلمداد م ضیتبع

 یدارهیدر و زور سرما یبا تجارب برده دار دیرا با یآغاز نژادپرست یاز طرف .شده است یتلق نهیبلکه همواره امر نهاد هنبود یدئولوژیا

 .همزمان دانست

شند که به سبب تعلق به نژاد خاصی از برتری نسبت به سایر انسان ها برخوردار اند، که این نژاد پرستی یعنی برخی از افراد بر این باور با

گونه عقاید سبب می گردد تا تبعیض نژادی رخ دهد. بنابراین برای مواجهه با چنین آسیب های اجتماعی همواره بشر و جامعه بشری به 

ن آسیب اجتماعی اقدام نمایند. از این رو یکی از مواردی که به بررسی تبعیض این فکر بودند که چه گونه می توانند برای جلوگیری از ای

کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی می باشد که وظایف و اختیارات دولت ها را در خصوص تبعیض  ،نژادی و رفع آن پرداخته است

بررسی و تبیین وظایف و تعهدات دولت ها در  صددقاله در لذا ما در این م .نژادی تبین نموده و نحوه برخورد با آن را مشخص نموده است

پژوهش به حقوق و  نیحال ما در ا نیا با .خصوص تبعیض نژادی و رفع آن از دیدگاه کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض نژادی می باشیم

 .میپرداز یباشند م یم یکه در مبارزه با نژاد پرست ییدولت ها فیتکال

 .های مبارز، تکالیف دولت ،نژادپرستی :کلید واژه ها
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 مقدمه

 هینظر .باشد یکننده رفتار انسان ها م نییتع یکیولوژیبه لحاظ ب یو عرض یذات اتیباورند که خصوص نینژاد پرستان بر ا

 یزیست هودی ژهیبه و ینژادپرست .آنهاست یو نژاد یمل تیامر دارد که تبار انسان ها نشان دهنده هو نیبر ا دیتاک ینژادپرست

از  ریناپذییهمواره بخش جدا ،نادرست باشد یکیولوژیب اتیبر نظر یکه مبتن انیهودیتنفر از  ایو  هینژادپرستانه تعصب عل

 .آلمان بوده است یمل سمیالیسوس

 یمختلف تلق یها با نژادهاانسان نیشده ب نییتع شیاز پ تنازع بیولوژیکی خیمثابه تار به را تیبشر خیکل تار انازی ه

به ظاهر  فیکه طبق آن تعر کردند، بیتصو ۱۹۳۵نورنبرگ را در سال  نیقوان دنیپس از به قدرت رس انازی ه .ردندکیم

نژاد برتر  ای ییایساکنان شمال اروپا آر گریو د ها یها و آلمان یناز ینژاد یها هیشد و بر اساس نظر لیتبد تیهودی یکیولوژیب

 ییاینژاد آر یو پست ییاینژاد آر یبرتر ینیشواهد ع نییبه منظور تع یازدوم پزشکان ن یکه جنگ جهان شدندیم یتلق

 نیدر طول ا ییایآر ریغ انیاز زندان یشمار یبا وجود کشتن تعداد ب هانازی .به راه انداختند ینیدروغ یپزشک یهاشیآزما

 .کنند دایانسان ها پ انینژاد م یکیولوژیب یخود در مورد تفاوت ها اتیاثبات نظر یبرا یمدرک .ها نتوانستند شیآزما

شرق  یدر مناطق اشغال یدوم رهبران ناز یدر طول جنگ جهان .دیانجام سابقهیب یاسیبه کشتار در مق هایناز ینژادپرست

به اصطالح  ییکشتار نژادها یعنی دندینام یغم یدارند که آن را خانه تکان یدست به کار یشورو ریلهستان و اعتقاد جماه

 (۱۷،۱۳۹۲،برزگر )رهبران اقوام اسالو. یو نابود ییاروپا انیهودی یجمله نسل کشدشمن از 

 آن صدد در افراد و باشد یم توجه مورد یآزاد و ییتکثرگرا و یدمکراس و اصالحات و ستیز طیمح و بشر حقوق مفهوم امروزه

 و دیآپارتا و ینژاد ضیتبع مانند ییهااژهو یکس کمتر البته دهند نشان هاواژه نیمدافع ینوع به را خود تا که باشند یم

 کنندینم درک را آوررنج تیوضع نیا قیعم طور به نفر هزاران و شناسندیم اند مقوله کی از واژه سه هر که را یا نژادپرست

 رنج است ردهک مالیپا هانهیزم تمام در را آنها حقوق که یانسان ریغ یها وهیش نیا از میمستق طور به انسان هاونیلیم اما

 .برندیم
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 ای تیممنوع و زیتما نوع هر به شود یم اطالق ینژاد ضیتبع مفهوم ینژاد ضیتبع نوع هر رفع یالملل نیب ونیکنوانس اساس بر

 در ای بردن نیب از آن اثر ای هدف و بوده یمبتن یقوم ای یمل منشاء ای نسبت ای رنگ و نژاد اساس بر که یجهان اری تیمحدود

 نهیزم در یاساس یها یآزاد و بشر حقوق از یمتساو طیشرا در فاءیاست ای تمتع ای ییشناسا دادن قرار مخاطره و دیتهد معرض

 جمله ینژاد ضیتبع معاصر جهان در هرچند .باشد یعموم اتیه از یگرید نهیزم هر در ای یفرهنگ و یاجتماع و یاسیس

 در و ها سازمان و ها گروه و افراد از یبرخ منافع نیتأم و یدآزمن واسطه به .دیآیم حساب به بشر حقوق یجد یهاسنت

 شهیر ای نسل و نید و پوست رنگ و نژاد حسب بر گرید یهاگروه و افراد از یبرخ ضد و ها ضیتبع انواع دولتها موارد یبرخ

 نظر از یشخص که دیایب یبرا یزمان ینژاد ضیتبع .کنند یم یزندگ رنج در یانسان میعظ توده و شودیم اعمال آنها یمل

 . تبعیضباشدیم یو یقوم و یمل اصالت ای نید و پوست رنگ و نژاد از یناش تیمقبول نبود نیا و شودینم واقع مقبول یگروه

 به یقوم ای یمل منشأ ای نسبت ای رنگ و نژاد اساس بر که باشد یم یجهان و تیمحدود ای تیممنوع و زیتما نوع هر ینژاد

 ریغ و یذات یها یژگیو واسطه به گرید گروه به یگروه ای گرید انسان بر یانسان یبرتر یعنی ینژاد ضیبعت است آمده وجود

 (۵،۱۳۹۲،لویحاج ).تیمل و تیقوم و یخداداد یاستعدادها و نژاد و زبان و پوست رنگ مانند اکتسابی

 در هم با متفاوت یکیزیف ظاهر پوستتان گرن با گروه دو یوقت .باشند یم معتقد شناسان انسان و مورخان و شناسان جامعه

 که یجوامع اما کند یم بروز شتریب خشونت و شدت با ینژاد ضیتبع .کنند یم رقابت موضوع سر بر و رندیگ یم قرار تماس

 بر گام تعصبات نیا حذف یسو به و برده بهره خود شهروندان همه لیپتانس از .باشند یم ینژاد یریدرگ هرگونه از یعار

 .ارنددیم

 یول است گرفته قرار یبشر شمندانیاند از یاریبس نظر مد که بوده یمباحث از ربازید از معضل نیا حل و ینژاد ضیتبع

 واژه دو نیب زیتما انیم در .شودیم دهید جهان در تفاوت ضاتیتبع چرا که است نیا شودیم مطرح باره نیا در که یپرسش

 و یمساو طیشرا در که باشد یم آن ضیتبع . ضیتبع نه است تفاوت دارد وجود لقتخ در که دانست دیبا را ضیتبع و تفاوت
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 عبارت به شود یم گذاشته فرق یمساو نا طیشرا در که است آن تفاوت یول شود گذاشته فرق ایاش نیب همسان یها استحقاق

 .باشد یم رندهیگ هیناح از تفاوت و باشد یم دهنده هیناح از ضیتبع گرید

نژادی در تمام نقاط جهان دارای چالش ها و درگیری های فراوانی بوده است که در حقیقت آمریکا در صدر تمام بحث تبعیض 

کشور های جهان قرار دارد و این مسئله در این کشور بیشتر به چشم می آید. مسئله تبعیض نژادی و نژادپرستی در آمریکا، 

ماجرای رنگین پوستان در آمریکا قصه ی  .کشور محسوب می شود یکی از بزرگترین معضالت اجتماعی و اقتصادی در این

تلخی است. سرخ پوستانی که مالکان اصلی این سرزمین بودند و تا سال ها مورد انواع تحقیر و تبعیض و تجاوز و کشتار قرار 

دیگر به این کشور آورده  گرفتند و نهایتاً مجبور به مهاجرت اجباری شدند و سیاه پوستانی که به قصد بهره کشی از قارهای

کشورهای مختلف شدند و تحت همه گونه ظلم و ستم قرار گرفتند، در این مقاله به بررسی نژاد پرستی یا تبعیض نژادی در 

پردازیم که بصورت توصیفی تحلیلی گردآوری شده است و به این نتیجه می رسیم که؛ نژادپرستی در آمریکا مقوله ای  می

 .هم در این کشور رئیس جمهور شود، این مقوله پایان نمی یابد تسیاه پوساری است و حتی اگر یک نهادینه شده و ساخت

 نژاد پرستی

 کرده ایجاد رابطه …و زبان ،آداب ،دین مانند شناسیزیستغیر هایو پدیده )انسان( دنژا ای است که میاننژادگرایی نظریه

 رشد اجتماعی و محیطی شرایط از مستقل نژادی برتری نظریه این در. شماردمی بشری نژادهای دیگر از برتر را نژادها برخی

 .گردانیده است ترپست را دیگر برخی و برتر را بشر نژادهای برخی تقدیر دست و کرده عمل افراد

 در را نظریات این که رسدمی فرانسوی ٔ  نویسنده کنت نظریاتهای نژادپرستی در عصر جدید به قرن نوزدهم و به ریشه

انگلیسی نویسنده آلمانی  لین چیمبر تاستوار هاستن نژادگرایی حامی ترینبزرگ بیستم قرن در. کرد شرمنت میالدی ۱۸۵۳

در قرن نوزدهم، در آمریکا و در  آپارتاید و روش حکومتی برده تجارت ای برایتاریخ، نژادپرستی، نیروی محرکه در بود. تبار

 (،۹۵۱۳۱۲،ینیحس ).قرن بیستم در آفریقای جنوبی بود

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_(%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%86%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AF
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نژادپرستی نوع خاصی از تعصب است که بر مبنای استدالالت نادرست و عمومی کردن برخی خصوصیات به گروهی از انسانها، 

به معنای پیش داوری کردن پیش «  Praeiudicium»التین  یاز کلمه گیرد. تعصبرقابل انعطاف، شکل میای غیبه گونه

هرگاه فردی اجازه دهد عقاید متعصبانه اش مانع از رشد و حرکت دیگری شود تبعیض  .گیرداز روشن شدن حقایق، ریشه می

تحصیلی یا  های فرصت سیاسی، حقوق مسکن، خاص، مشاغل خیبر از را نژاد یک افراد یاست؛ و آنان که همهنژادی رخ داده

در قرون گذشته درگیری میان سه نژاد  عامالن تبعیض نژادی هستند. ،کنندتعامالت اجتماعی محروم می

های اجتماعی ناشی از همواره وجود داشته که گاه شامل محرومیت پوستسیاه و بادامی چشم آسیایی ،قفقازی اصلی

است. نژادپرستی احساس ترس یا نفرت نابجایی از یک های تحت حمایت حکومتها شدهکشیخودستایی و گاه منجر به نسل

 تحصیالت، جنسیت یا سن و سال است.انسان تنها به دلیل نژاد یا رنگ پوست یا عناصر دیگری همچون زبان، مذهب، ملیت، 

جامعه شناسان، مورخان و انسان شناسان معتقدند وقتی دو گروه با رنگ پوست و ظاهر فیزیکی متفاوت با هم در تماس قرار 

دهد اما جوامعی که عاری از تبعیض نژادی با شدت و خشونت بیشتری بروز می .کنندگیرند و بر سر یک موضوع رقابت میمی

یکی  بردارند.روندان خود بهره برده و به سوی حذف این تعصبات گام میشه یه درگیری نژادی هستند از پتانسیل همههر گون

های نژادی های نژادی بر سایر گروه یا گروهاز دالیل مطرح کردن و اعمال روند نژادگرایی، تضمین سُلطه و کنترل گروه یا گروه

اما با این حال  ،شوندهایی که اقلیتند اِعمال میهای نژادی اکثریت بر گروهتوسط گروه است. نژادپرستی و نژادگرایی معموالً

توانند این رویه را در پیش بگیرند. علت اصلی اعمال نژادپرستی توسط اکثریت، بیم داشتن از های اقلیت نیز میگاهی گروه

مورد پسند خود،  بوروکراسی یا پروپاگاندا رت و ایجادقدرت گرفتن اقلیت است. کره اکثریت با استفاده از سلسله مراتب قد

 ناشایست، تصویر و سلب را اجتماعی یدهنده ارتقاء هایموقعیت ساخته، دارخدشه را اقلیت گروه یشود تا چهرهسبب می

 .خشکدب نُطفه در هاآن شکوفایی و رشد هایچشمه نتیجه در تا بگذارد نمایش به اجتماع بین در را آن از فروتری و ناپسندیده،

 "تواند به نژادهای مختلف تقسیم شود. اصطالح بسیاری از دانشمندان در قرن نوزدهم براین باور بودند که جمعیت بشر می

بایست توان و میها را میکند که انسانکند و این مطلب را تأیید میاسمی است که نژادپرست بودن را توصیف می "نژادپرستی

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_%D8%B2%D8%B1%D8%AF
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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بندی کرد که به نوبه خود احتمال دارد منجر به تشکیل نگرش سیاسی برای توزیع حقوق و ی دستهها و شرایطبر اساس توانایی

مشخص نیست. توافق زبان شناسان در کل این است که این کلمه  "نژاد "بندی شود. ریشه کلمه امتیازات برمبنای این دسته

نین کلمه ای وارد یک زبان مشتق از التین شده به توافق از زبان فرانسه وارد زبان انگلیسی شده ولی در مورد اینکه چطور چ

عبری  "یا از کلمه ای از زبان  "منبع "یا  "سر "اند. یکی از نظرات اخیر این است که این کلمه از کلمه عربی به معنای نرسیده

تر از دیگران هستند و در نتیجه نظریه پردازان نژادی اولیه عقیده داشتند که بعضی از نژادها پست .به همان معنا گرفته شده "

آنها تحقیقات ساختگی علمی را به راه انداختند تا بتوانند فرضیات و پنداشت خود را  برخورد متفاوت با آنها توجیه داشت.

 درباره تفاوتهای نژادی به اندازه کافی تحت عنوان نژادپرستی علمی تعریف کنند.

 پرستی در ایران مبارزه با نژاد

گرفتن یا نادیده داری برده بخشی، باعث اعمال تبعیض گسترده در شکلآگاهی عدم با ایران در نژادی تبعیض یا نژادپرستی

ر آثار برخی از نویسندگان ایرانی، دیده د برتری جویانههای است. نگاهشده ایران در جامعه و حکومت ها از سویسایر گروه

 است.شده

ها باید اقدامات مقتضی را انجام دهند تا در صورت امکان، افراد ، دولتمتحد ملل سازمان بشر حقوق جهانی یاعالمیه براساس

ها، فرصت کافی برای یادگیری زبان مادری خود یا آموزش به زبان مادری خود را داشته باشند، و بتوانند در ه اقلیتمتعلق ب

ها همواره از زدایی قومیتاماکن خصوصی و عمومی بدون هیچ محدودیت یا تبعیضی از آن استفاده کنند. با این حال زبان

 .بوده استهای رسمی در ایران سیاست

ی در تعریف قدیمی آن مبتنی بر فرض نابرابری جنس بشر از لحاظ بیولوژیک است و نتیجه آن، نسبت دادن پیشرفت نژادپرست

شناسی شناسی و مردمها به خصوصیات ژنتیکی غیرقابل تغییر است. اما با تحقیقات و مطالعات زیستیا عقب ماندگی ملت

به صورت  نژادپرستی اعتبار شد.در جهان علم بی نژاد مفهومتدریج  های بیولوژیکی و نظرات پیرامون آن و بهجدید، تفاوت

های ارثی و ثابتی است که در آن فرد از پیوندگیری خود کلی به معنای اعتقاد بر این است که رفتارهای شخص ناشی از ویژگی

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
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گذاری تر دانستن او ارزشیا پستاش تأثیر گرفته و سپس هر یک از این صفات متمایز در رابطه با برتر های نژادیبا زمینه

ی شوند که خود نتیجهشود، این نگاه خود داللت بر ساختی اجتماعی دارد که در آن گروهی از افراد برتر از دیگران دانسته می

 را دیگران حال عین در و دهدمی قرار خاص هاییگروه دست در را قدرت و باشد تواندمی سیاسی و اقتصادی اجتماعی، عوامل

است. به ظهور پیدا کرده عرب مردم ،تبارآفریقایی ایرانیان . و از نظر نژادی به اعمال تبعیض نسبت بهکندمی محروم آن از

 (۱۳۹۴،۵،یخداورد )است.مورد بررسی قرار گرفته ستیزیافغانها در قالبعالوه تبعیض علیه ملیت

 و مراجعه یاند، اما شیوهها معتقد بودهآریاییها و غیر ایرانیان از برتری گروه خود به عنوان آریایی نسبت به غیر ایرانی

که با شیفتگی شدید »جنون آریاگری« که در اواخر قرن نوزدهم در اروپا آغاز شده بود و با  آریایی مفهوم درآمیختن

های ، گرایشاول جهانی جنگ با شکست آلمان در .استوار بود اشتراک ندارد علمی نژادپرستی یها بر پایهی نازیبینجهان

 آدولف به رهبری آلمان سوسیالیسم ناسیونال حزب در آلمان شکل گرفت و با تأسیس فاشیستی با گرایش گرایانهیمل تند

 یهستند. در همین زمان در ایران ایدهبرتر نژاد و همان آریایی نژاد های اصیل ازکرد که آلمانیاین حزب تبلیغ می هیتلر

شد. وزارت تبلیغات آلمان نازی به تبلیغ می پهلوی حکومت توسط ایران ملت اصیل هایسرچشمه و باستان« ایران »میراث

ایران برای  از طرفی دیگر .را در ایران تبلیغ کند سامی ضد عقاید و نژادی برتری نظریات بود تالش در گوبلس یوزف رهبری

توانستند از آن به عنوان پایگاهی در خاورمیانه برای تحریک علیه یهودیان و انگلیس استفاده فرصتی بود که می گشتاپو افسران

 شود.گفته می اعراب نسبت به ایرانیان در برخی از نژادی پیشداوری ت، بیزاری، نفرت وبه ضدیّ ایران در ستیزیعرب .کنند

امّا  بوده است ایرانی گراییملی بایسته یستیزی در ایران همپایهدر آثار ادبی معاصر ایران، عرب سعد بلوندل جویا بنابر بررسی

عنوان یک ملّت، « بهایرانییابی ایرانی و تعریف »سازگار نیست؛ برخی نویسندگان ایرانی برای هویت ستیزیعرب با مفهوم نوین

توانستند دهند، چرا که نمیاند«، آنان »عرب بیگانه« را در برابر »هویت ایرانی« جای مینمای عرب پناه بردهبه »تصویر بیگانه

 (۱۳۹۷،۱۰،بناب قهرمانپور .)از »اعراب مسلمان مهاجم« است ایاستعاره ها را نقد کنند؛ »عرب« نزد آنان،مستقیماً قدرت

نگاه در  گشته است. پدیدار ایرانی یجامعه سیاست و اجتماع فرهنگی، یای است که در عرصهپدیده ایران در گرایی باستان

هیچ )بی هاعرب های ارزشمندی دارد که دیگر سوی آن«، ویژگیآریاییدر ایران فرهنگ باستانی ایران، یا » نژادپرستانه

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%81_%DA%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%D9%82%D9%88%D9%85)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D9%88
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7_%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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ها« همان است و همچنان »عربنشده پیشرفتشدارند که گذر زمان، شهرنشینی و تمدن نوین موجب  بدوی تمایزی( فرهنگی

 کهخوانند فرهنگ و بدوی میها را مردم بیها عموماً عرباند که »ایرانیبیان کرده فارسی هایرسانه برخی .»بدویان« اند

 .«شودو ورودشان به ایران عامل بدبختی شمرده می اندها قومی پست و بدویو »عرب .«را نابود کردند فرهنگ

 نژادپرستی ستیزی و( برای »مبارزه با عربعزیزی یوسف ایرانی از سوی تعدادی از فعاالن عرب ایرانی )از جمله-کانونی عربی

ستیزی در های خارج از ایران نیستند«، به فرهنگ عرببرپا شد و آنان با اعالم اینکه »مسئول امور عرب ۱۱۲۰« در ایران در

 .نیز اشاره داشته باشد ایران های عرب ستیزی در ایران ممکن است بهعرب .ایران واکنش نشان دادند

 در استرالیا مبارزه با نژادپرستی

مبارزه با  یمل یاز استراتژ هدف. دینما نیتدو یمبارزه با نژادپرست یمل یاستراتژ کیمتعهد شد  ای، دولت استرال۲۰۱۱در سال 

 :ینژادپرست

به شرح  یاستراتژ مقاصداست.  ایو کاهش وقوع آن در جامعه استرال یریجلوگ یها وهیو ش ،یپرستشفاف مفهوم نژاد جیترو

 است: ریز

 گذارد یکه بر افراد و جامعه م یریو تاث یدرباره مفهوم نژادپرست یآگاه جادای ● 

  یو کاهش موارد نژادپرست یریجلوگ یمناسب برا یراهکارها جادیو ا جیترو ،شناسایی ● 

و کمک گرفتن در  یو کاهش موارد نژادپرست یریاقدام جهت جلوگ یبه جوامع و افراد برا دنبخشی تقدر ● 

 زمان وقوع آن.

مشارکت  یاعضا ریشده است. سا نیتدو ایحقوق بشر استرال ونیسیکم ،ینژاد ضیتبع ونریسیکم یمذکور با همکار یاستراتژ

و امور  یکل، سازمان خانواده ها، بخش مسکن، خدمات اجتماع یندادستا ،یکننده عبارتند از: سازمان مهاجرت و شهروند

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%B7%D8%B1%D9%81
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 یاستراتژ. ایاسترال تیجوامع اقل یشوراها ونیو فدراس ایاسترال هیاول ساکنان یکنگره مل ا،یاسترال یچندفرهنگ یشورا ان،یبوم

 ،یعموم یچون آگاه یواردبر م یاستراتژ نیبه اجرا گذاشته خواهد شد. ا ۲۰۱۵و ژوئن  ۲۰۱۲ هیژوئ یماه ها نیمذکور ب

 ایمانند جوک ها  رد،یبه خود بگ یادیز یتواند شکل ها یم نژادپرستی و مشارکت جوانان متمرکز خواهد بود. یمنابع آموزش

به  ایدر رسانه ها  ینظرپرداز ایمرعوب کردن،  ایآزار رساندن  ؛یکالم یها تیآزار و اذ ایها  ینظرات ناراحت کننده؛ اسم گذار

 یحالت خود  باعث بدرفتار نیرت یدر جد یشود. نژادپرست یخاص م یگروه ها هیخصومت عل دیکه باعث تشد نینالصورت آ

 یها تیبه خدمات، مشاغل، آموزش، ورزش و فعال یتواند افراد را از دسترس یم ینژادپرست شود.  یم یکیزیو خشونت ف

 یامور برخ شرفتیکه مانع پ یکار یروال ها ایها  استیس ممکن است به واسطه نیهمچن یمحروم سازد. نژادپرست یاجتماع

افراد  یقدرت برا اینابرابر به فرصت ها، منابع  یبه دسترس ینژادپرست. افتدیاتفاق ب یشود در سطوح سازمان یاز گروه ها م

 ینابرابر نیا هیتوج یست براا نیریپست تر از سا ایبرتر  ینژاد هبه اینک از اعتقاد یانجامد. گاه یمتفاوت م یمتعلق به نژادها

وجود،  نیدهد. با ا یرو یهر نژاد یاعضا نیتواند ب یم ،یو بدرفتار ینژادپرستانه، مانند اسم گذار رفتار شود. یاستفاده م

 تیو اقل تیتورس استر رهیو ساکنان جز انیخصوصاً بوم رترند،یپذ بیآس ضیو تبع یدر برابر نژادپرست ایافراد در استرال یبرخ

  یرا تجربه م زیآم ضیتبع یفرهنگشان رفتارها اینژاد  لیبه دل زین یهبمذ یاز گروه ها یبرخ ی. اعضایو فرهنگ ینژاد یها

 (۳،۲۰۱۸،۱۲براولی).کنند

 :سه ساله اجرا خواهد شد یبازه زمان کیدر مراحل گوناگون در  یمبارزه با نژادپرست یمل یاستراتژ

 یاجتماع یآگاه شیکرد. ما بر افزا میخواه یراه انداز یدرباره نژادپرست یعموم یآگاه جادیا نیکمپ کی: ۲۰۱۲ هیژوئ از

 یموجود برا یهانمود. ما روش میآن تمرکز خواه یو اجتماع یاقتصاد یها نهیپژوهش درباره هز جیو ترو یدرباره نژادپرست

را  یرا کاهش داده و احترام و برابر یادپرستوقوع موارد نژ میکن یم ینموده و سع یرا بررس یکنون یاز راه کارها یبانیپشت

 . میرواج ده

 
3 Brawnlie 
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منابع مناسب  یکرد و جمع آور میخواه جادیا یمقابله با نژادپرست نهیمنابع آموزش در زم یحاو یتی: ما وب سا۲۰۱۳ هیژوئ از

 یها نهیا سازمان ها در زمخود ب ینمود. ما همکار میرا آغاز خواه ینژادپرست هیاز افراد و جوامع جهت اقدام عل تیحما یبرا

را  یکار یدر سازمان ها و نظام ها یکاهش موارد وقوع نژادپرست یمناسب برا یکردهایکرد تا رو میدار را آغاز خواه تیاولو

 . میینما ییشناسا

به افراد و نمود تا  میخواه یخود همکار یبا شرکا م،ینموده ا نیو تدو یکه جمع آور ی: با استفاده از منابع۲۰۱۴ هیژوئ از

 واکنش نشان دهند. یدر برابر نژادپرست میجوامع کمک کن

 اسرائیل مبارزه با نژاد پرستی در

 به وابسـته متعصـب، و یسـتیونالیناس انیجر کـه اسـت شـده مطـرح ـنیچن یسـتیونیصه ـمیرژ گیری شکل ـخیتار در

. اسـت شـده بدل لیاسـرائ میرژ یرسـم یدئولوژیا به نوناک و گرفت شـکل اروپا در نوزدهـم قرن اواخر در هـودی یبورژواز

 موعـود ارض از مـراد. باشـدیم مقدس زین انیهودی یبرا که است میاورشل شـهر یکینزد در یمحل صهیون، از مشـتق نام، نیا

 ادی آن از نمازها یمذهبـ متعدد مراسـم در که انـد کرده ـادی ـونیصه منطقـه گاه و نیفلسـط نیسـرزم گاه را ـانیهودی

 فقط آن و بود خواهد موعود یمنجـ دنبال بـه بازگشـت که داشـتند باور خود، ـخیتار قسـمت نیشـتریب در انیهودی. شـودیم

 کردن شکنجه و اروپا سراسـر در یسـتیونالیناس هایآرمان رشـد نوزدهم، قرن در یول رد؛یگ شـکل تواندیم یاله مداخله با

 هودی یستیونالیناس جنبش کی اسـاس، در که ی(رمذهبیغ) کیالئ یاسـیس سـمیونیصه شیزا در هیروس در انیهودی دوباره

 یآرزو به و شـده انیب یهودی یعرفا لهیوس به شتریب که مذهبی« سـمیونیصه» نیب دیبا البته. داشـت ییبسـزا نقش بود،

 بیتعق صهیون« عشـاق» یروحان کانون لهیوسـ به زین نوزدهم قرن در یحت و اسـت شـده مربوط تیهودی قائم انتظار بزرگ

 قائل یـادیبن تفاوت کـرد، مطرح یهود« دولت» کتاب در مجارسـتان اهل یهودی «هرتزل» که یاسـیس سـمیونیصه با شـد،یم

 .بود
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 در آفریقا با نژاد پرستی و مبارزهنلسون ماندال 

 بر حاکم آپارتاید رژیم. گشود جهان به چشم جنوبی آفریقای  در ۱۹۱۸نلسون ماندال مظهر مبارزه با نژادپرستی، در سال 

 اساسی هایتضمین و برابری آزادی، برای مبارزه به را او نژادپرستی، و تبعیض از ناشی رنج و ۱۹۴۸ سال از جنوبی آفریقای

جوانان کنگره ملی آفریقا  های نخست مبارزه، لیگق دانشگاه فورت هار بود در سالحقو دانشجوی که او. داد سوق بشر حقوق

اندازی کرد که خواستار نافرمانی مدنی کارزار مبارزاتی راه ۱۹۵۲را تاسیس کرد و به عنوان دبیرکل آن منصوب شد. او در سال 

زخمی برجا گذاشت،  ۲۰۰کشته و حدود  ۶۹که  ۱۹۶۰در  تسیاه پوسعام معترضان از قتل پس در برابر قوانین ناعادالنه شد.

 با جنوبی آفریقای آپارتاید دولت .کرد دستگیر را معترض هزار ۱۸ به نزدیک و اعالم اضطراری وضعیت سرعت به دولت

 ۱۹۶۲ سال در دوباره اما شد تبرئه زودی به گرچه کرد؛ دستگیر را او ۱۹۶۱ سال در و مخالفت ماندال سیاسی هایفعالیت

 ه محاکمه و این بار به حبس ابد محکوم شد.دوبار ۱۹۶۴ستگیر و به پنج سال حبس محکوم شد. در سال د

کند و بخش دیگر هایی به بخشی از جامعه به عنوان یک حق انحصاری اعطا میماندال با ابراز انزجار از استکبارنژادی که مزیت

ام؛ با ریقا کردهدهد، در بیانیه خود تصریح کرد، من زندگی خود را وقف مبارزه برای مردم آفرا به بردگی و فرومایگی تقلیل می

سلطه سفیدپوستان و همچنین سلطه سیاهپوستان جنگیدم. آرمان یک جامعه دموکراتیک و آزاد که در آن همه مردم در 

های برابر زندگی می کنند را گرامی می دارم و در صورت لزوم برای نیل به این آرمان، جان خود وحدت و همبستگی با فرصت

نلسون ماندال در دفاع از حقوق بشر، وی را با وجود سپری کردن دوران محکومیت در  ناپذیریتسلیم  روحیه کنم.را فدا می

آزاد شد و به  ۱۹۹۰سال بازداشت، ماندال در سال  ۲۷حبس، به سمبل و رهبر جنبش ضد آپارتاید مبدل کرده است. پس از 

کن کردن آپارتاید و تاسیس را با هدف ریشه های سیاسی خود، رهبری کنگره ملی آفریقامحض آزادی، با ازسرگیری فعالیت

تیر( همان سال، به عنوان نایب رئیس کنگره ملی -دولت جدید با رویکرد برابری همه نژادها برعهده گرفت.در ژوئن)خرداد

به  ۱۹۹۳ل در سا ماندال وگو کند.آفریقا، به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک رفت تا در مورد کمیته ویژه علیه آپارتاید گفت

نخستین انتخابات  ۱۹۹۴ناپذیر در راه مبارزه با نژادپرستی جایزه صلح نوبل را به دست آورد. در سال های خستگیدلیل فعالیت
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آفریقای جنوبی شد. او در  پوستسیاهآزاد با شرکت همه نژادها برگزار شد و با کسب آرای اکثریت، نخستین رئیس جمهوری 

با قدردانی از سازمان ملل متحد در حمایت از  وی سازمان ملل متحد نطق طوفانی ایراد کرد. همان سال در مجمع عمومی

 جنایت لغو در المللیبین نهاد این فراوان هایتالش از ناشی تاریخی تحول این کرد، اعالم  های آفریقامبارزه با نژادپرستی ملت

 .گفت سخن فرسا در این راهبه پیروزی با وجود مشکالت طاقت نیل تا مبارزات این تداوم از و است آپارتاید یعنی بشریت علیه

 . سالگی درگذشت ۹۵در ژوهانسبورگ در سن  ۲۰۱۳آذرماه(  ۱۵نلسون ماندال پنجم دسامبر)

 مبارزه  زمینه در بشریت به ، یک سال پس از مرگ او، سازمان ملل متحد جایزه نلسون ماندال را برای افرادی که۲۰۱۴در سال 

بار در سال کنند، تعیین و آن را برای نخستینوفصل اختالفات خدمت میرویج عدالت اجتماعی، حقوق بشر یا حلت فقر، با

، اداره پست سازمان ملل متحد یک تمبر بزرگداشت را به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد ۲۰۱۸ژوئیه  ۱۸ در اعطا کرد. ۲۰۱۵

سوتا به دست یک افسر سفیدپوست به نام »درک شووین« رقم پولیس ایالت مینهآنچه در شهر مینیا نلسون ماندال صادر کرد.

زیر پاهای پلیسی سفیدپوست بود که کامالً مغایر با مفاد اعالمیه پوستسیاهشدن حیثیت و کرامت انسانی یک  لگد مالخورد، 

قربانی شدن بشر با وجود سپری  ومتدا بر که ماندالست نلسون نطق همان تائید و میالدی ۱۹۴۸ مصوب بشر حقوق جهانی 

های زنجیروار نقض سیستماتیک حقوق بشر در آمریکا با قتل های متمادی از زمان تصویب اعالمیه، تاکید کرده بود.شدن دهه

ور ساخت، گویای ریشه دواندن نژادپرستی در ذهن دولتمردان این محابای سیاهپوستان که آتش خشم جهانیان را شعلهو بی

 استمرار و حق طلبانی چون نلسون ماندال در ریشه کن کردن آن همچنان آزاد مرداناست که مبارزات تاریخی کشور 

 (.۲۰۱۷،۱۹، ۴)قالی .دارد

 حقوق مربوط به مبارزه نژادپرستی

 نیا تیاهم. است شده صادر  یجنـوب قـاییآفر ـک،یموزامب آنگـوال، ا،یرودز مسئله مورد در متعددی های قطعنامه

 کـه است نیا رسدیم بیتصو به ملل سازمان تیامن شورای سوی از ییباال اریبس آرا تعداد با موارد اکثر در که یاهنامهقطع

 
4 Ghali 
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 معتقدند ای عده بیترت نیا به و دهد یم قرار دییتأ مورد استعمار وغی از ییرها برای را ها نهضت نیا توسط زور، بـه توسـل

 ـزین منشـور در کـه نالمللیب روابط در زور« به توسل »عدم اصـل بـر ـدییجد ایاسـتثن ـرییگ شکل شاهد جیتدر به که

 به۱۹۷۲ ـهیفور ۴ خیتـار در که ملل سازمان تیامن شورای ۳۱۱ قطعنامه نمونه، عنوان به .میهست دارد، ای ـژهیو گـاهیجا

 نیا در وقت دولت دیآپارتا یاست هایس و یجنـوب قـاییآفر در نژادی های رییدرگ خصوص در معتبر سند کی د،یرس بیتصو

 ضـمن آن، اسـاس بـر کـه دیرسـ بیتصو به مخالف رأی بدون و ممتنع ۱ و موافـق ۱۴ با قطعنامه نیا. رودیم شمار به کشور

 تقاضا عضو های دولت از ـم،یرژ ـنیا یحاتیتسـل میتحـر و یجنـوب قـاییافر وقـت ـمیرژ ـدیآپارتا های استیس ـتیمحکوم

 به کشور نیا ستم تحت مردم مبارزات قطعنامه، نیا ۳ بند در نکـهیا همـه از تـر مهم. کنند مراعات را میتحر نیا تا است شده

 شد.شناخته  تیرسم

 د،یرس متحد ملل سازمان یعموم مجمـع بیتصـو بـه اجمـاع بـا ۱۹۷۰ اکتبـر ۲۴ در که ۲۵۲۶ قطعنامه صدور از بعد

 ۴ نیا. درآمد اجرا به ۱۹۷۸ دسامبر ۷ خیتار در و شد بیتصو ـزین ۱۹۴۹ ونیکنوانسـ ۴ بـه ۱ شماره یالحاق پروتکل

 مسلحانه مخاصـمات بـر نـاظر کـه یحقوق یعنی است؛ مسلحانه« های رییدرگ حقوق» به مربوط قواعـد باره در ون،یکنواس

 پروتکل (.است کرده امضا فقط را مربوط یالحاق کـلپروت دو اما) است نموده دییتأ و امضا را ونیکنوانس ۴ نیا زین رانیا و است

. دیرسـ بیتصو به ژنو معروف ونیکنوانس ۴ قواعد ـلیتکم منظور به است، شده حیتصر آن مقدمه در که طوری همان ۱ شماره

 ینظام یها رییدرگ شامل همان، پاراگراف در شده اشاره های وضعیت، ۱ شماره یالحاق پروتکـل ۱ مـاده ۴ بنـد اسـاس بـر

 مبارزه خودمختاری حق از دفاع برای نژادپرسـت هـای ـمیرژ ضـد بر و گانهیب اشغال و استعمار سلطه ضد بر مردم آن، در که

 کیتفک حق قطعنامه نیدرا) .نمـود اعـالم را خود نظر۱۹۸۹ سال قطعنامه در یعموم مجمع سرانجام .شودیم زین کنند،یم

 و گانـهیب سـلطه اشکال ریسا و نژادپرست و استعماری رژیم های سلطه تحت مردم همه اللاسـتق و سرنوشـت نیـیتع ریناپـذ

 اصول و اهداف با مطابق که شرهایی بخ هـای نهضـت بخصـوص و آنهـا تـالش و گرفتـه قـرار ـدیتأک مـورد یخـارج اشـغال

 (۶۳،۱۳۹۵امین زاده ،(شد دانسته یانونق و مشروع کنندیم تیفعال  دوسـتانه روابـط ـهیاعالم و متحـد ملل منشور
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 انیم تفاوت مقام در است دهیرس بیتصو بـه سـمیترور بـا مبـارزه نهیزم در یاسالم کنفرانس سازمان سوی از که یونیکنوانس

 تجاوز اشغالگری، ضد بر مسلحانه مبارزه که کندیم حیتصر ۲ ماده در بخش، آزادی جنبشهای مبارزات و سمیترور مفهوم

 در که سرنوشت نییتع حـق گـرفتن دسـت بـه ـای ها نیسرزم آزادسازی منظور به اجانب سلطه طلبی و استعمار انگـان،گیب

 .شود ینم محسوب یستیترور جرم و است انسانها مشـروع حـق ، ـردیگ یمـ انجـام الملل بین حقوق اصول راستای

 نتیجه گیری

 ماده ۴ بند اساس بر: است طرح قابـل ـریز شـرح بـه آمده، دست به جیتان ق،یتحق نیا در شده مطرح مباحث به توجه با

 آن، در که ینظام های رییدرگ د،یرس زین رانیا کشور امضای به که ژنـو، ۱۹۴۹ ونیکنوانسـ ۴ به ۱ شماره یالحاق پروتکل۱

 به کنند،یم مبارزه خودمختاری حـق زا دفـاع برای نژادپرست های میرژ ضد بر و گانهیب اشغال و استعمار سـلطه ضـد بـر مردم

 به دولتها ینظام کمک ،شرهایی بخ نهضتهای سوی از زور بـه توسـل تیمشـروع به توجه با. است شده شناخته تیرسم

 دولت بلکـه ، اسـت نشـده منـع تنهـا نه زین اند شده متوسل زور به استعمار وغی از ییرها برای کـه بخـش رهایی نهضتهـای

 برای تواندینم است، شده ریدرگ هانهضت ـنیا بـا کـه یدولتـ ادشـده،ی اصـل بـه توجـه با نیهمچن. هستند آن به دمتعه ها

 تیمحدود دیبا شرهایی بخ های نهضت البته. کند استناد مشروع دفاع یعنی منشـور؛ ۵۱ مـاده بـه خـود عملکـرد هیتوج

 نزیان رساند در ریدرگ هـای طرف تیمحدود اصل» مبنای بر نکهیا جمله از ،رندیبپذ الملل نیب حقوق اساس بر ـزین را ییهـا

 و ینظام نیروهای انیم کیتفک و ینظام ریغ و ینظام اهـداف نیبـ ـکیتفک اصـل اسـت الزم ،« دشـمن به نلطمه زد و

 .ردیگ قرار ریدرگ های طرف توجـه مـورد ینظـام ریغ تیجمع

 ۱۹۷۵ نوامبر ۱۰ در ۳۳۷۹ مهاقطعن  در ملل سـازمان که افتی نمـود یاشـغال یها نیزمسـر در زانیم آن بـه ینژادپرسـت

 کرانه ،یاشـغال ینهایسـرزم در ۱۹۴۸ سـال از سـمیونیصه کـه قوانینی. اسـت کرده ذکر ینژادپرسـت با برابر را سـمیونیصه

 نشـانه رایز ،دنمی شـو دهید معاصر دوران یـورهاکش از ـکی چیه در. اسـت گذاشـته اجرا بـه جوالن و غـزه نوار ،یباختـر
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 در گریکدی با انسـانها سـم،یلیاسرائ شـهیاند در. دهدیم سـامان ینژادپرسـت و یقوم یبرتر را لیاسـرائ یاسـیس گفتمان یمرکز

 یچندان یمعنا بشـر نوع انیم مسـاوات و یبرابر. شـوندیم یبخشبند فروتر و برتر گونـه دو بـه انسـانها و سـتندین گاهیجا کی

 و شـدن دگرگون و یانداز پوسـت و دیبازتول حال در دهیا نیا که هسـتند هودی خدمت در و فردوسـت گرید ینژادها. ندارد

 در را نژادها گرید بودن نییپا و هودی قوم یبرتر یلیاسـرائ یها رسـانه یحت. باشـدیم تازه یها لباس در خود اندنینما

 .کنندیم دنبال خـود یدئولوژیا خوانـش
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Rights and duties of governments in the fight against racism 

Abstract 

Basically, the concept of racism is reminiscent of the fact that one race considers itself 

superior to other races. This concept is considered one of the most important forms of 

discrimination in the world today. The important point is to explain that the concept of racism 

has never been an ideology throughout history. It is considered institutional. On the other 

hand, the beginning of racism should be equated with the experiences of slavery and the 

power of capitalism. 

Racism means that some people believe that they are superior to other human beings due to 

belonging to a particular race, which leads to racial discrimination. Therefore, in order to face 

such social harms, human beings and human society have always thought about how they can 

take action to prevent this social harm. Therefore, one of the cases that has studied racial 

discrimination and its elimination is the Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination, which explains the duties and powers of governments regarding racial 

discrimination and determines how to deal with it. Article We seek to review and explain the 

duties and obligations of governments regarding racial discrimination and its elimination 

from the perspective of the Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination. However, in this study, we look at the rights and responsibilities of 

governments fighting racism. 
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