حقوق بینالملل
یکی از مهمترین این جنبشهای اجتماعی
اح ــق ــاق حــقــوق در آمــریــکــا ط ــی ی ــک ق ــرن اخــیــر،
«جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان» 4در آمریکا
بـ ــوده اس ــت ک ــه ه ــدف اصــلــی ای ــن جــنــبــش ،لغو
تبعیض سیستماتیک و جــدایـیســازی نــژادی در

آمریکا در سال  2018به حمایت از
رژیم اشغالگر قدس (اسرائیل) از حضور
در شورای حقوق بشر استنکاف ورزیده
است و به نوعی از شــورای حقوق بشر
خارج گردیده است.

آمریکا بود و به رفتار نهادها و سازمانهای دولتی
آمریکا بــه دلــیــل سیاست تبعیض سیستماتیک

حقوق بشر تسلیم ننموده است به شورای حقوق

علیه شهروندان سیاه ،معترض بــوده اســت .البته

بشر ارســال دارد تا بتوان برنامه منظم تعهدات و

اعتراضات نسبت به رفتار نژادپرستانه و تبعیض

پایبندیهای حقوق بشری آمریکا بررسی و مورد

نژادی در آمریکا منحصر در این جنبش نبوده است

ارزیابی قرار گیرد .این قطعنامه همچنین از میشل

و در موارد دیگری نیز قتل بیگناهان سیاهپوست

باشلت کمیسر عالی حقوق بشر ســازمــان ملل

توسط پلیس آمریکا با اعتراضات جدی مردم آمریکا

خواسته است تا وا کنش دولتهای مختلف جهان

مواجه شده است .در آخرین مورد از این اعتراضات

را نسبت به اعتراضات مسالمتآمیز به خصوص

که دامنه آن به کشورهای دیگر نیز کشیده شده

درباره اتهامات مربوط به استفاده پلیس از خشونت

است 5و در زمان تدوین این سطور هنوز هم وجود

مورد بررسی و تحقیق قرار دهد.
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دارد ،اعتراض به قتل زجــرآور و غیرانسانی جورج

با این حال توجه به نکته قابل توجه است که

فلوید 6توسط پلیس آمریکا در تاریخ  2۵مه 2020

آمریکا در سال  2018به حمایت از رژیم اشغالگر قدس

در مینهسوتای آمریکا است .در حقیقت اعتراضات

(اسرائیل) از حضور در شورای حقوق بشر استنکاف

مردم آمریکا به قتل جورج فلوید ،نشاندهنده زخم

ورزیده است و به نوعی از شورای حقوق بشر خارج

قدیمی تبعیضنژادی و نژادپرستانه در سیستم

گردیده است .آمریکا با اینکه داعیه حمایت از حقوق

ایاالت متحده آمریکا است .اما پاسخ دولت آمریکا به

بشر دارد اما از مهمترین ارگــان سازمان ملل برای

این اعتراضات جز سرکوب چیز دیگری نبوده است.

حقوق بشر یعنی «شــورای حقوق بشر» آن هم به

در این خصوص شــورای حقوق بشر سازمان

دلیل گزارشات و قطعنامههای شورای حقوق بشر

ملل متحد ، 7در  17ژوئــن  2020در نشستی فوری

علیه جنایات ضد بشری اسرائیل ،نشاندهنده

بـ ــرای رســیــدگــی تــبــعــیـضنــژادی سیستماتیک و

طبیعت «حقوق بشر آمریکایی» است .در حقیقت

خــشــونــت پلیس علیه اعــتــراضــات مسالمتآمیز

آمریکا با این امر نشان داد ا گر پای منافع غیرمشروع

در آمریکا و بــه وی ــژه قتل ج ــورج فلوید ،تبعیض

آمریکا در میان باشد ،حقوق بشر واقعی و حقیقی،

سیستماتیک در آمریکا را محکوم کــرد 8.شــورای

ارزشــی بــرای آمریکا نــدارد و حتی از شــورای حقوق

حقوق بشر قطعنامهای تحت عنوان «نژادپرستی

یگــردد و در عمل
بشر ســازمــان ملل نیز خ ــارج م ـ 

سیستماتیک ،نقض قوانین بینالمللی حقوق

تعهدات حقوق بشری خودش را نیز به حالت تعلیق

بشر علیه آفریقاییها و م ــردم تــبــار آفریقا توسط

در میآورد .البته دولت ترامپ وجه پنهان «حقوق

سازمانهای اجــرای قانون» در  19ژوئــن  ،2020با

بشر آمریکایی» خود را که دههها دیده نمیشد را

اجماع اعضای شورای حقوق بشر به تصویب رساند

عریانتر نموده است.

که پیشنویس آن توسط گروه کشورهای آفریقایی
در شــورا مطرح شده بــود .در این قطعنامه ضمن
محکوم کردن «نژادپرستی در نظام عدالت کیفری
آمریکا» 9،از دولــت آمریکا خواسته شــده اســت که
برای سرکوب تظاهرات مسالمتآمیز از نیروی ارتش
استفاده ننماید و رسیدگی برای جبران خسارت،
محا کمه متخلفین بــدون در نظر گرفتن رنــگ و
نژاد و پیشگیری از حــوادث مشابه را هموار سازد.
همچنین از دولــت آمریکا خواسته شــده اســت که
گــزارش دورهای خود را که از سال  2017به شورای

آمریکا با این امر نشان داد اگر پای
منافع غیرمشرو ع آمریکا در میان باشد،
حـقــوق بشر واقـعــی و حقیقی ،ارزشــی
ب ــرای آمــر ی ـکــا نـ ــدارد و حـتــی از ش ــورای
ح ـقــوق ب ـشــر س ــازم ــان م ـلــل ن ـیــز خ ــارج
مـ ـیگ ــردد و در ع ـمــل ت ـع ـهــدات حـقــوق
بشری خودش را نیز به حالت تعلیق در
میآورد.
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پینوشت:

 -1پیرو ثبت شکایت دولــت جمهوری اسالمی ایــران
علیه دولــت ایــاالت متحده آمریکا به دلیل ِاعمال
کجــانـبــه علیه
م ـجــدد ت ـحــری ـمهــای غـیــرقــانــونــی یـ 
ج ـم ـهــوری اســامــی ایـ ــران در دیـ ــوان بینالمللی
دادگستری و درخواست از دیــوان بــرای صــدور قرار
موقت ،دیــوان بینالمللی دادگستری در تاریخ 11
مهرماه  1397قرار موقت خود را به اتفاق آرا صادر و
طی آن ،ضمن احــراز صالحیت خود برای رسیدگی
به این دعوا و اینکه قرار صادره الزامآور و الزماالتباع
بوده و موجد تعهدات بینالمللی برای مخاطبین
آن میباشد ،اعالم کرد که دولت ایاالت متحده ملزم
است طبق تعهدات بینالمللی خود وفق معاهده
مــودت( )1955موانع ناشی از اقداماتش به موجب
تصمیم  8می  18( 2018اردیبهشت  )1397در ارتباط
با صــادرات اقــام زیــر به جمهوری اسالمی ایــران را
برطرف نماید :دارو و تجهیزات پزشکی ،اقالم غذایی
و کشاورزی ،قطعات و تجهیزات هواپیما وخدمات
تأمین و نگهداری الزم برای ایمنی هواپیمایی.
2- COVID-19

 -3ب ــرای مـثــال جنبش تسخیر وال استریت در سال
 2011در اعتراض به وضعیت اقتصادی و بیشتر رفع
نابرابریهای اقتصادی ،مبارزه با فرهنگ اقتصادی
سرمایهداری و از بین بردن دسترسی و نفوذ دالالن
شرکتی و غولهای پولی در دولت آمریکا در آمریکا
صورت گرفت که با دخالت پلیس سرکوب گردید.
4- Black civil rights movements in America

 -5در کشورهای مهم اروپا از جمله انگلیس ،فرانسه و
آلمان تظاهرات اعتراضآمیزی به این قتل صورت
پذیرفت.
6- George Floyd

 -7به موجب قطعنامه  60/251مجمع عمومی مورخ
 3آوریل  ،2006شورا به عنوان جانشین کمیسیون
حقوق بشر ،دارای وظایف ذیل است :ارتقای احترام
جهانی و دفاع از کلیه حقوق بشر و کلیه آزادیهای
اســاســی ب ــدون هیچگونه تبعیض ،بــررســی نقض
حقوق بشر بــه ویــژه وقتی کــه ایــن نقض فاحش و
سیستماتیک باشد و ارایه توصیههایی در خصوص
آنهــا به کشورها ،ارتقای آمــوزش در زمینه حقوق
بشر ،مرکز گفتگو در مسایل مرتبط با کلیه موضوعات
حقوق بشر ،تقاضای صدور توصیههایی از مجمع
عمومی در خصوص تداوم توسعه حقوق بینالملل
در زمینه حقوق بشر.
 -8برای اطالعات بیشتر از این جلسه ،رجوع کنید به
آدرس:
https://www.ungeneva.org/en/news-media/press/
taxonomy/term/175/60215/human-rights-council-holds-urgent-debate-current-racially
9- racial discrimination in the administration
and functioning of the criminal justice system
10- Michelle Bachelet
11-https://tn.ai/2289367

