حقوق بینالملل

اعتماد بود ،یعنی رقمهایی داده بود که یک سری

جنسیتی بین زن و مــرد وجــود دارد ،حتی بحث

افــراد از حق بر درمــان محروم شدند و این نقطه

تبعیض در آمــوزش هم وجــود دارد و اینها همه

مشترکی بود که هم در گزارشگر حق بر سالمت و

در سوابقی که این گزارشگرها درکارهایی که انجام

هم گزارشگر ویــژه فقر این موضوع را اشــاره کرده

دادند و اعالم کردند به صورت رسمی که قابلیت

بــودنــد .گ ــزارشگ ــران رســمــی در اشــارههــایــی که

دسترسی دارنــد .پس ما به هیچ وجه نمیتوانیم

داشتند بــه صــراحــت همهشان اع ــام کــردنــد که
ً
بحث تحریمهایی که معموال در چارچوب رژیم

نقض حقوق بشر در آمریکا را مــحــدود بــه بحث
تبعیض نژادی کنیم و در کل کارنامه حقوق بشری

حقوقی آمریکا بــرقــرار میشود (حــاال تحریمهای

آمریکا از سال  2016که ترامپ شده رئیس جمهور

دهه  90را کاری ندارم ،اما تحریمهای بعد از برجام

(آبان  ،)95تا امروز یک کارنامهای سیاهتر از گذشته

که درواقع تشکیالت ترامپ اینها را راهاندازی کرد)
ً
کامال با قواعد حقوق بشری مغایر است».

است و ترامپ ادبیاتی داشته است ،ادبیات مقابله
با حقوق بشر».
ً
وی ادامه داد« :مثال ترامپ بحث پناهندگان،

دســتــورکــار ای ــاالت متحده آمــر یـکــا؛ انهدام
نهادهای حقوق بشری

دارد) و بچههای پناهنده و مهاجر که خیلیها

بـ ـیپ ــروا ضــمــن اشـ ـ ــاره ب ــه دی ــگ ــر مــصــادیــق

والــدیــنــشــان در دســتــرس نیستند و زم ــان اوبــامــا

تبعیض در آمریکا اضافه کــرد« :در ارتباط با بقیه

مقرراتی بود که از اینها نگهداری شود همه این

نقض حقهای بشری وقتی ما اسنادمان را چک

مقررات را گرفته و از اینها عدول کرده و میگوید

میکنیم بحث فقط تبعیض ن ــژادی نیست ،در

اینها باید از آمریکا اخراج شوند .او حتی در مورد

خود آمریکا تبعیض مذهبی وجود دارد ،تبعیض

نــهــادهــای حــقــوق بــشــری موضعگیری ک ــرده و با

حتی نقض حقوق کودک (کارنامه خیلی سیاهی

تیر و مرداد 1399

شماره اول

مسأله تبعیض نژادی ،قتل عمدی
غیرقانونی ،برخورد با رنگینپوستها
در آمریکا فقط محدود به جورج فلوید
نیست ،محدود به  20سال اخیر نیست،
چ ــون از ق ــرن  18کــه دوره ب ـ ــردهداری
بوده ،قرن  21 -20 ،19با اینکه در ظاهر
بــردهداری در آمریکا سالهاست که لغو
شده اما ادامه داشته است.
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