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یا  و  داخلی،  معترضین  خواندن  تروریست  بحث 
بین المللی  نهادهای  و  کشورها  با  را  تقابلی  یک 
حقوق  ــورای  ش برابر  در  ــرده،  ک آغــاز  بشری  حقوق 
اشاره  مــورد  شده  بارها  می کند،  موضع گیری  بشر 
کمیسر عالی چه زمان آقای  یا محکومیت شخص 
و  ایــن طــرف  را  مطالبی  بارها  قبلی،  کمیسر  »َرد« 
دستور  اینکه  عنوان  تحت  کردند  منتشر  آن طــرف 
ترامپ نقض حقوق بشر در قبال ایران، یا در قبال 
نهادهای بین المللی، یعنی حداقل در چهار سال 
کار ایاالت متحده آمریکا نه تنها نقض  اخیر دستور 
نوعی  ــع  واق در  و  مقابله  بلکه  اســت،  بشر  حقوق 
و  ملی  سطح  در  بشری  حقوق  نهادهای  انــهــدام 

بین المللی است.«
حق های  نقض  ارتباط  مــورد  در  بی پروا  دکتر 
آمریکا  در  داخــلــی  سیاسی  گــرایــش هــای  بــا  بشری 
نقض  آیــا  اینکه  به  ــع  »راج ــت:  داش اظهار  اینگونه 
حقوق بشر محدود به ترامپ هست یا دولت های 
ج واشنگتن  قبلی در آمریکا، ما بیاییم از زمان جور
کتاب چند  این خــودش یک  امــروز،  به  تا  بگوییم 
که  است  تعهدی  بشر  حقوق  می شود.  صفحه ای 
و  دارنــد  دولت ها  همه  بالقوه  یا  بالفعل  صــورت  به 
دارنــد  بشری  حقوق  کارنامه  یــک  دولــت هــا  همه 
نسل  حقوق  چه  بشری،  حق های  همه  حــوزه  در 
اول، نسل دوم، حقوق نسل سوم نسبت به ملت 
بگوییم  به دنیا. ما نمی توانیم  خودشان و نسبت 
کارنامه حقوق بشری  مثاًل دولت های قبلی آمریکا 
زمان  مثاًل  یا  اوباما  آقای  زمان  چه  داشتند  خوبی 
کارنامه مناسبی داشتند  کلینتون. این ها مثاًل یک 
کــارنــامــه ســیــاه داشـــت. آن هـــا حداقل  امــا تــرامــپ 
استفاده  بشری  حقوق  ادبــیــات  یــک  از  ظاهر  در 
ادبیات  یک  واقــع  در  بگوییم  ما  حــاال  می کردند، 
مثاًل  بود،  این  ظاهرشان  بشری؛  حقوق  آمریکایی 
ابــزار  یک  عنوان  به  بشر  حقوق  از  دنیا  به  نسبت 
استفاده می کردند و در ظاهر هم می گفتند هدف 
تحقق  دنیا  سطح  در  چه  آمریکا،  سطح  در  چه  ما 
می رویم  وقتی  منتها  اســت؛  بشری  حقوق  قواعد 
سطح  در  چــه  می کنیم  بــررســی  را  ایــن هــا  عملکرد 
و  خطاها  می بینیم  دنــیــا  سطح  در  چــه  آمــریــکــا، 
حقوق  نقض های  و  داشتند  بسیاری  اشتباهات 
یا  بــاشــنــد،  ایــن هــا، چــه دمــوکــرات  از جــانــب  بشر 

جمهوری خواه باشند.«
ــات تــرامــپ  ــدامـ ــتــر بـــی پـــروا در تــشــریــح اقـ دک
که  پاریس  پیمان  از  ترامپ  »وقتی  گفت:  اینگونه 

کاهش  بـــرای  اســـت  محیط زیستی  پــیــمــان  یــک 
کره  شــدن  گــرم  از  جلوگیری  و  گلخانه ای  گازهای 
کره  آلوده کننده  بزرگ ترین  جــزو  آمریکا  که  زمین 
ــق همه  یــعــنــی دارد ح ج شـــد،  ــار زمــیــن اســـت خــ
شمال  قطب  در  که  اسکیموهایی  از  را  انسان ها 
حوزه  در  که  را  استرالیا  بومی  مردمان  تا  هستند، 
اقیانوس آرام و جزایر سلیمان زندگی می کنند، حق 
را نقض می کند، یعنی در واقع  حیات همه این ها 
بر  مبتنی  که  حیات  بر  حق  که  را  حق  ساده ترین 
تمام  جسارت  با  است  سالم  محیط زیست  بر  حق 
دارد نقض می کند. چون اصاًل ترامپ وقتی می آید 
نسبت  مثاًل  می کند  صــادر  را  اجــرایــی  دستورهای 

به  نسبت  تحریم  بحث  در  مختلف  دولت های  به 
دیگر،  کشورهای  یا  ونزوئال،  مثل  کشوری  یا  ایران 
کشورها را تحت  می آید سیستم های اقتصادی این 
تحریم ها  مستقیم  آسیب  که  می دهد  قــرار  هدف 
کشورها وارد می شود، یعنی در واقع  به مردم این 
بر  اصاًل حق  ترامپ  آقای  یک جور هدف مستقیم 
بر  حق  انسان ها،  غــذای  بر  حق  انسان ها،  زندگی 
ک انسان ها، حق بر  مسکن انسان ها، حق بر پوشا
که  تحصیل انسان ها، یعنی هر حقوق انسانی ای را 
بگویید این آقا به صورت مستقیم با جسارت تمام 

کند.« می خواهد نقض 

سطوحمختلفبررسیموضوع
حکمت نیا  محمود  دکــتــر  نشست  ــه  ادامـ در 
موضوع  در  بررسی  قابل  سطوح  برشمردن  ضمن 
که در ابتدا سطح و جهت  گفت: »من فکر می کنم 
گفت وگو  دقیق تر  بتوانیم  تا  کنیم  روشــن  را  بحث 
که  کنیم. پنج، شش سطح برای بحث وجود دارد 
گاهی مواقع شما  من سطح هایش را اشاره می کنم. 
نظری  بحث های  سری  یک  بشر  حقوق  حــوزه  در 
که بحث های فلسفی محسوب می شود،  می کنید 
بسیار هم الزم هست، اما فلسفی است، بحث های 
که شما در  این است  نظری است. سطح دومش 
معاهدات  یعنی  می کنید  صحبت  اســنــاد  سطح 
که  تفاسیری  و  داریـــم  را  بشر  حقوق  بین المللی 
راجع به آن ارائه می شود. چون خود معاهده هم 
حوزه  در  داریــد  بحثی  نیست،  کافی  بررسی  بــرای 
اینکه به لحاظ حقوق اساسی داخلی آمریکا چطور 
گرفته،  نظر  در  را  آمریکایی  شهروندان  حقوق  این 
ایـــن ســه ســطــح حــقــوقــی هــســت. ســطــح چــهــارم، 
آمریکا بر اساس احزاب اداره می شود، باید ببینید 
جمهوری خواهان  حزب  مثاًل  را؛  احــزاب  تعهدات 
چه  اساسًا  بشری  حقوق  بحث های  به  نگاهشان 
را در مقابل ملت خودشان  تعهداتی  هست و چه 
بحث  هست.  بحث  یک  هم  این  می کنند،  قبول 
که  کــرد ایــن هست  ح  کــه مــی شــود مــطــر دیــگــری 
آمریکا  تمدنی  و  تاریخی  فرهنگی  وضعیت  اساسًا 
می افتد  اتفاق  دارد  که  قضایایی  ایــن  به  نسبت 
فرهنگی  این وضعیت  و نسبت  دارد  چه وضعیتی 
می شود؟  برقرار  چطور  حقوق  با  تمدنی  و  تاریخی 
گر یک بحث، بحث فرهنگی تلقی  به عبارت دیگر ا
کجاست؟ این  شود بعد حقوقی این بحث فرهنگی 
هم سطح پنجم بحث هست. یکی هم این است 

کــه به    حــقــوق بــشــر تــعــهــدی اســـت 
دولت ها  همه  بالقوه  یا  بالفعل  صــورت 
دارند و همه دولت ها یک کارنامه حقوق 
حق های  همه  حـــوزه  در  ــد  دارنـ بــشــری 
نسل  اول،  نــســل  حــقــوق  چــه  بــشــری، 
ملت  به  نسبت  سوم  نسل  حقوق  دوم، 

خودشان و نسبت به دنیا. 


