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شماره اول

تیر و مرداد 1399

گزارش چهارمین
نشست راهبرد ایرانی
با موضوع بررسی حقوق بشری
اعتراضات آمریکا

حقوق بینالملل

چهارمین نشست راهبرد ایرانی پژوهشکده تحقیقات راهبردی دوم تیرماه در محل این
پژوهشکده با موضوع بررسی حقوق بشری اعتراضات آمریکا برگزار شد .در این نشست
آقایان دکتر محمود حکمتنیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
دکتر هیبتاهلل نژندیمنش عضو هیئت علمی دانشگاه عالمهطباطبایی و دکتر امیر

آمریکا؛
مجرم
یقهسفید
نظام
بینالملل

بیپروا مدرس و پژوهشگر حقوق بینالملل بشر به ابعاد حقوق بشری این اعتراضات
گسترده پرداختند.

در آغاز این نشست دکتر امیر بیپروا در پاسخ

بشر سازمان ملل متحد میآید در ارتباط با محکوم

زیــادی گــزارش دیدم در ارتباط با گزارشگر فقر که

به این ســؤال که آیا نقض ارزشهــای حقوق بشر

کردن قتل آقای جورج فلوید بیانیه صادر میکند،

آمده بود فقر را در آمریکا بررسی کرده بود .او گفته

در آمریکا مــحــدود بــه تبعیض ن ــژادی مـیشــود یا

در بیانیه رسمی خودشان اعالم میکنند اتفاقی در

بود در آمریکا فاصله بین فقیر و غنی زیاد است و

خیر گفت« :به نظر من در هیچ کشوری در دنیا

آمریکا افتاد که مصداق یک وحشیگری بود .پس

اختالف طبقاتی در ســال  2018گفته بــود وجود

نمیشود نقض حقوق بشر را محدود کــرد ،چرا؟

مسأله تبعیض ن ــژادی ،قتل عمدی غیرقانونی،

دارد .همچنین اعالم کرده بود افرادی که زیر خط

چــون حــوزه حـقهــای بشری صرفنظر از مبانی

برخورد با رنگینپوستها در آمریکا فقط محدود

فقر زندگی میکنند تعداد بسیار باالیی هستند،

حقها ،حوزه خیلی گستردهای است و اجرای این

به جورج فلوید نیست ،محدود به  20سال اخیر

یعنی رقمی میلیونی را گزارشگر ویــژه ارائــه داده

حقها هم توسط دولتها متفاوت اســت؛ یعنی

نیست ،چون از قرن  18که دوره بــردهداری بوده،

بود .بعد همین گزارشگر ویژه آمده بود در ارتباط

همه دولتها باید در یک ترازوی آزمون قرار بگیرند

قــرن  21 -20 ،19با اینکه در ظاهر ب ــردهداری در

با تعداد بیخانمانها باز هم رقم میلیونی ارائه

و ارزیابی شوند ،اما جورج فلوید امروز در آمریکا یک

آمریکا سالهاست که لغو شده اما ادامــه داشته

داده بود که چه تعداد بیخانمان هستند و همین

قتل ساده نیست که ما بگوییم که فقط یک حق

است .پس چنین چیزی نیست که فقط به بحث

گزارشگر حق بر فقر اعالم کرده خیلی از آمریکاییها

حیات نقض شده است .این موضوعی بوده که در

جورج فلوید محدود باشد».

بــه خــاطــر مشکالت اقــتــصــادی امــکــان دسترسی

طول تاریخ قرن فعلی یعنی در این  20سال اول
ً
تکرار شده است .مثال قبل از جورج فلوید ،ما چند

دکتر بـیپــروا اف ــزود« :امــا در ارتــبــاط بــا نقض

به امکانات درمانی را ندارند .من در سوابقی که

حقوق بشر در آمریکا بنا بر گــواهـیای که اسناد

بــررســی کــردم گــزارشــگــر حــق بــر سالمت بعد از به

سال قبل قتل اریک گارنر را داشتیم ،عالوه بر او،

رسمی در نهادهای حقوق بشری ملل متحد دادند

قدرت رسیدن آقای ترامپ که نظام بیمه همگانی

بحث مایکل براوون را داشتیم ،او هم یک شهروند

یک کارنامه سیاه هست ،من االن بخواهم شما را

که زمان اوباما برقرار شده بود را آمده بود بررسی

آمریکایی آفریقایی بود که بعدها هم در دادگاهها

به چندین مستند ارجــاع دهم اولین مستندات

میکرد گفته بود که چقدر آمریکاییها به امکانات

غیرقانونی بودن قتل او احراز و اثبات شد .وقتی در

رسمی که ارجاع میدهم بحث گزارشگرهای ویژه

درمانی دسترسی ندارند و جالب بود منابعی هم
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هــســت .مــن فقط در ســال  2010و  ،2017تعداد

که ایــن گزارشگر داشــت منابعی مستقیم و قابل

