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حقوق بینالملل

تبعیض نــژادی در آمریکا تنها مــورد نقض حقوق
ً
بشر نیست ،اصوال نقض حقوق بشر نقض محدود

آن طــور کــه خــودشــان میخواهند تلقین کنند.

دکتر نژندیمنش در ادامه گفت« :اتفاقاتی از

هژمونی سیاسیای که دارنــد ،وابستگی کشورها

این قبیل هست که ما و افکار عمومی را هوشیار

به یک مقوله نیست .در رابطه با آمریکا به نظرم

به آمریکا از حیث اقتصادی ،جاهایی که قرار باشد

مـیکــنــد تــا بــه ق ــول خــیــام ،آن س ــؤال را بپرسیم

ما باید در دو سطح یا دو جنبه ببینیم ،یکی در

علیه آمریکا موضعی گرفته شود آمریکا یا تطمیع

کــه آیــا تــو چنین کــه مینمایی هستی؟ تــو کــه هر

حوزه ملی آن چیزی که به عنوان نقض حقوق بشر

میکند ،یا تهدید میکند و لــذا در سازمانهای

ســال گــزارشهــایــی در مــورد نقض حقوق بشر در

چه در  contextبینالمللی و چه در سیاق قانون

بینالمللی موضعی مخالف آمریکا گرفته نمیشود.

کشورهای مختلف مینویسی ،آیا خودت اینها را

اساسی خود آمریکا ،در واقع میبینیم که علیه یا

وابستگی مالی سازمانهای بینالمللی به آمریکا.
ً
حتی شما میبینید مثال چند روز پیش دیــوان

رعایت میکنی؟ این به نظرم اتفاق خوبی است که
دارد میافتد و باعث میشود چهره واقعی که پشت

آن حضور دارند .دسته دوم که به نظرم این بیشتر

بینالمللی کیفری را هم در واقع تحریم میکند،

حــرفهــای قشنگ آمــریــکــایـیهــا ســالهــا مخفی

برای ما حائز اهمیت هست نقضهایی است که

هم خود دیوان ،هم مجموعه کارکنانش را ،چرا؟

شــده بــود و االن میتوانیم شفافتر ببینیم و ما

در اثــر اقــدامــات فراملی آمریکا صــورت میگیرند،
ً
یعنی لــزومــا علیه شهروندان خــودش ،یا کسانی

چون احساس میکند این در حقیقت قرار است

میتوانیم ببینیم زمانی که آقای ترامپ پیامهایی

کــه بــه نقضهای حقوق بشری آمریکا رسیدگی

که در توئیتر در مورد برخورد با معترضین میدهد،

که در قلمرو خودش هستند این نقضها صورت

کــنــد ،نقضهایی کــه نظامیان آمــریــکــا در قلمرو

شما یــک لحظه تــصــور کنید رئیسجمهور یک

نمیگیرند .مثل بحث تحمیل تحریمها علیه

افغانستان یا علیه اتباع افغانستان در واقع مرتکب

کشور دیگری این حرف را میزد ،آمریکا ،اتحادیه

کشورهای مختلف که ما هم یکی از آن کشورهایی
ً
هستیم که اتفاقا حقوق انسانی شهروندان ما هم
ً
نقض میشود ،یا مثال اقدامات نظامی فرامرزی

شدند ،بنابراین میآید و حتی نماد عدالت کیفری

اروپــا ،حتی کشورهای اروپایی چه غوغایی به راه

بینالمللی را هم مورد حمله و تهدید قرار میدهد.

میانداختند حتی  NGOها ،ولی در رابطه با آقای

از هر کدام از اینها تا جایی حمایت میکند که یا

که انجام میدهد در یک نگاه کلیتر که حقوق

باعث شود آمریکا به سطح راهبری در دنیا برسد،

ترامپ مقداری میبینید ،گزارشگران سازمان ملل
ً
یا خود خانم باشله یا افــراد دیگر مثال statement

بــیـنالــمــلــلــی بــشــردوســتــانــه را هــم شــامــل شــود،

یا راهبریاش را حفظ کنند .با دیوان بینالمللی

صــادر میکنند ،ولــی هیچوقت شــدت عملی که

حقهای بنیادین شهروندان در افغانستان ،عراق

کیفری مخالفت میکند به خاطر اینکه هیچ کدام

مــا انتظار داری ــم نمیبینیم .ایــن بــاز حسننیت

و جاهای دیگر هم نقض میشوند .بنابراین این

از این نقشها را به او نمیدهد».

س ــازم ــانه ــای بــی ـنالــمــلــلــی و ات ــح ــادی ــه اروپ ـ ــا و

اتباع شهروندان خــودش ،یا کسانی که در قلمرو

هم باز مصداق نقض حقوق بشر هست و نقض (در
فارسی ما میگوییم محبت محبت م ـیآورد) هم

کشورهای دیگر را هم زیر سؤال میبرد .اصل حسن

طغیان علیه نمادهای بردهداری

نیت ایــن اســت کــه در م ــوارد مشابه هــم برخورد

نقض مــیآورد .وقتی یک نقضی صــورت میگیرد

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمهطباطبایی

مشابهی داشته باشیم ،نه اینکه در رابطه با آمریکا

مثل اینکه جورج فلوید کشته میشود ،اعتراضات

افــزود« :در بحث مجسمهها برگردیم به context

فقط بگوییم  media statementصادر میکنیم اما

صورت میگیرد ،دوباره خود این منجر میشود به

اتفاقاتی که صــورت گرفته ،مرگ جــورج فلوید در

ا گر در مورد چین یا ایــران یا کشور دیگری باشد،

نقض حقوق معترضین ،خبرنگاران ،روزنامهنگاران

حقیقت ظاهرش کشتن یک انسان بوده است .به

یک قطعنامه شدیداللحن صادر میکنیم یا گاهی

و بحثهای دیگر».

نظرم باید این را صدای مجموعهای از انسانهای

شورای امنیت سازمان ملل متحد را متقاعد کنیم

رنگینپوست چه در اروپا و چه در آمریکا بدانیم که

که قطعنامه فصل هفتمی صادر کند».

آمریکا ،مجرم یقه سفید

دو حرف را دارند مطرح میکنند-1 :آیا کسی هست

سازمانهای ریاکار بینالمللی

وی ادام ـ ــه داد« :ا گـ ــر بــخــواهــیــم در واق ــع

که ما را ببیند -2 ،اجازه دهید ما نفس بکشیم؟ آن

گرتهبرداری کنیم از بحث حقوق جــزای داخلی،

جملهای که جورج فلوید میگوید زمانی که پلیس

وی در تشریح رویه سازمانهای بینالمللی

ح ــق ــوق ک ــی ــف ــری داخـ ــلـ ــی ،م ــث ــل ج ــرائ ــم ــی کــه

آمریکا پا بر گلوی او فشرده ،به نظرم یک جمله

اضافه کــرد« :ولــی فرض کنید آیا االن  NGOها یا

یقهسفیدها انــجــام مـیدهــنــد؛ مـیدانــیــم کــه در

نمادین هست ،اما واقعیتش این است که دارد

حتی خود گزارشگران ویژه سازمان ملل این بحث

واقــع یقه سفیدها جــرم انــجــام میدهند ،گاهی
ً
اص ــا ای ـنهــا حــتــی بــه پلیس گـ ــزارش نــمـیشــود،

به دنیا میگوید ،حتی به خود نظام آمریکا میگوید

را آمدند مطرح کنند که این اقدامات آمریکا دست

که اجازه دهید ما هم در این کشور نفس بکشیم،

کم در مقابل سیاهپوستان میتواند مصداق بارز

گــاهــی بــه پلیس گ ــزارش مـیشــود از پلیس باالتر

اج ــازه دهــیــد مــا دیــگــر قــربــانــی تبعیض نظاممند

جنایت علیه بشریت باشد؟ آیا سازمان ملل متحد

نمیرود ،یا حتی تا سطح دادگــاه میآید اما قبل

نباشیم .یکی از جاهایی که افراد میتوانند اعتراض

مـیخــواهــد گــزارشــگــر وی ــژه چــه در بحث تبعیض

از اینکه بــه مرحله ص ــدور حکم بــرســد ای ـنهــا را

خودشان را نشان دهند همان نمادهایی است که

سیستماتیک کــه در آمــریــکــا وج ــود دارد چــه در

به گونهای جمع میکنند .ایــن دالیــل متعددی

ما در جامعه به شکلهای مختلف میبینیم ،از

بحث بــرخــوردی کــه بــا معترضین ب ــوده ،طراحی

دارد ،یکی این هست که آمریکاییها رسانههای

خود مجسمه جورج واشنگتن شروع میکنند».

و راهان ــدازی کند؟ اینجا است که نه تنها نفاق و

خیلی قویای دارند ،رسانههایی دارند که گاهی
ً
میتوانند به مخاطبین خودشان اصــا مسأله را

آیا تو چنین که مینمایی هستی؟

ریا کاری آمریکاییها بلکه به نظرم حتی ریا کاری
سازمانهای بینالمللی در بحث حقوق بشر را هم

