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دستور موقت خود1  )در پرونده شکایت ایران علیه 
از  مودت 1955(  معاهده  نقض  خصوص  در  آمریکا 
آمریکا خواسته است دست از تحریم های بهداشتی 
جانب  از  کنون  تا که  بـــردارد  ایــران  علیه  سالمت  و 
است.  نگرفته  صورت  جهت  این  در  اقدامی  آمریکا 
مفهوم  دهنده  نشان  بشری  ضد  تحریم های  ایــن 
که فقط منافع  واقعی »حقوق بشر آمریکایی« است 
نامشروع آمریکا توجیه کننده هرگونه نقض مقررات 

بین المللی است.
دولت آمریکا حتی در اعتیاد خود به تحریم در 
اقداماتی نادر و غیرمنطقی به نهادهای بین المللی 
کمک  ترامپ  برای مثال دولت  وارد می کند.  ضربه 
مالی خود را به سازمان بهداشت جهانی در بحبوحه 
که می تواند به  کوئید 192 قطع نمود  شیوه ویروس 
اثر  انسان  میلیون ها  سالمت  بر  غیرمستقیم  طــور 
ترامپ«،  »دونــالــد  همچنین  باشد.  داشته  منفی 
یک   2020 ســال  ژوئــن   11 روز  آمریکا  جمهور  رئیس 
بین المللی  کیفری  دیــوان  علیه  را  اجــرایــی  فرمان 
ایــاالت متحده اعضایی  بر اساس آن  که  کرد  صادر 
که دربــاره نقش احتمالی  کیفری در الهه  از دیوان 
در  جنگی  جنایات  ارتــکــاب  در  آمریکایی  ســربــازان 
این  می کند.  تحریم  را  می کنند  تحقیق  افغانستان 
آمریکا  تــوســط  کیفری  بین المللی  ــوان  دیـ تحریم 
کشورهای  در  آمریکا  که  می گیرد  صــورت  حالی  در 
افغانستان، عراق، سوریه و یمن باعث قتل و مرگ 

میلیون های غیرنظامی شده است.
مقررات  آشکار  نقض  و  رعایت  عدم  متأسفانه 
به  معطوف  فقط  آمریکا  دولــت  توسط  بشر  حقوق 
مــوارد  از  بسیاری  در  و  نیست  کشورها  سایر  اتباع 
شهروندان خود آمریکا نیز قربانی این سیاست های 
نابخردانه آمریکا نیز هستند. برای مثال نقض حق 
حیات شهروندان امریکایی، تقض حریم خصوصی 
نژادپرستی  واهـــی،  بهانه های  بــه  آمریکایی  اتــبــاع 

آمــریــکــا،  اداری  ســیــاســی  نــظــام  در  سیستماتیک 
و  اسالم هراسی  مهاجران،  علیه  محدودیت  اعمال 
خشونت  و  مسلمان  جامعه  علیه  خشونت  ترویج 
پلیس نسبت به مــردم عــادی و به ویــژه نسبت به 
که  رنگین پوستان از جمله مهم ترین مواردی است 
به طور دایــم توسط دولــت آمریکا صــورت می گیرد. 
نقض مکرر حقوق بشر شهروندان آمریکایی توسط 
در  تفرقه  و  ناامیدی  خشم،  موجب  آمریکا  دولــت 
ناامیدی  و  خشم  ایــن  اســت.  شــده  آمریکا  جامعه 
ــه شکل  مـــردم در چــنــد دهـــه اخــیــر چــنــدیــن بـــار ب
داده  نشان  آمریکا  در  را  خود  یکپارچه3   اعتراضات 
است و همگی آن ها با سرکوب دولت آمریکا مواجه 
اجتماعی  جنبش های  سرکوب  در  آمریکا  شده اند. 
بسیاری  کارنامه  آمریکا،  در  بشر  حقوق  خــواهــان 

سیاهی دارد.
ــــاالت  ــوان »ای ــن ــوری تــحــت ع ــش ک پــایــه گــذاری 
کــشــتــار و قــتــل مــیــلــیــون هــا  ــا  مــتــحــده آمـــریـــکـــا« بـ
سرخ پوست بومی توسط دولت آمریکا همراه بوده 
و  نژاد پرستی  پایه  بر  آمریکا  نظام  اســاس  از  و  است 

ــــادی شــکــل  ــن آمـــریـــکـــا، مــ ــت  ــ ــ     دول
عنوان  تحت  بشر  حــقــوق  از  دروغــیــنــی 
آن  در  که  است  آمریکایی«  بشر  »حقوق 
نه از بشر و حقوقش صحبتی است و نه 
حقوق  قبال  در  آمریکا  دولت  تعهدات  از 
فقط  دارد  وجـــود  کــه  آنــچــه  بلکه  بــشــر، 

ع آمریکا است.  منافع نامشرو

ــق حـــیـــات شـــهـــرونـــدان  ــقــض حـ     ن
ــقــض حـــریـــم خــصــوصــی  امـــریـــکـــایـــی، ت
واهــی،  بهانه های  بــه  آمریکایی  اتــبــاع 
نــظــام  در  ســیــســتــمــاتــیــک  نـــژادپـــرســـتـــی 
سیاسی اداری آمریکا، اعمال محدودیت 
ترویج  و  اسام هراسی  مهاجران،  علیه 
خــشــونــت عــلــیــه جــامــعــه مــســلــمــان و 
خشونت پلیس نسبت به مردم عادی و 
به ویژه نسبت به رنگین پوستان از جمله 
مهم ترین مواردی است که به طور دایم 

توسط دولت آمریکا صورت می گیرد. 

کشور  تبعیض بنیان نهاده شده است و در سیستم 
آمریکا همواره سفیدان بر سیاهان برتری داشته اند. 
در آمریکا تا یک قرن اخیر، نظام بــرده داری قانونی 
از مصادیق نقض جدی  یکی  )که خود  بــوده است 
و  بوده است(  بشر  بین الملل  آمره در حقوق  قواعد 
پس از لغو برده داری در ایاالت متحده آمریکا، نقض 
نظام  در  نژادپرستانه  نگاه  و  سیاه پوستان  حقوق 

کمه آمریکا رواج داشته است. حا


