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چرا امریکا از صالحیت و صداقت الزم
 برای سخن گفتن در باب حقوق بشر برخوردار نیست؟

بررسي دقیق مواضع حقوق بش�ري امریکا به صراحت تأییدكننده این واقعیت است كه دولتمردان این كشور 
موضع گیري در  خصوص وضعیت حقوق بشر در جهان را نه بر اساس قضاوت هاي بي طرفانه و مبتني بر واقعیات 
كه بر  مبناي ترجیحات و منافع سیاسي صورت مي دهند و همین رویه موجبات استفاده ابزاري امریکا از موضوع 
حقوق بشر در سطح بین المللي را فراهم ساخته، كمااینکه همین رویه باعث شده است امریکا در بررسي وضعیت 
حقوق بشر كشورها در موارد متعدد چشم خود را به روي نقض فاحش حقوق انسان ها از سوي دولت هاي همسو 
و وابسته به خود ببندد، به همین دلیل است كه اعتبار و وجاهت مواضع حقوق بشري امریکا در جهان نزد مراجع، 
نهادها و صاحبنظران مستقل به شدت مخدوش و مغشوش است.  عملکرد امریکا به عنوان ابرناقض حقوق بشري 

طي سال۲۰۲۱ مؤید آن است كه این كشور به سان سال هاي گذشته، همچنان در سطوح مختلف و گسترده اي به 
نقض حقوق اساسي و بعضاً اولیه بشري پرداخته است تا جایي  كه گزارش هاي متعدد بین المللي نیز حتي با نگاه 
جانبدارانه خود قادر به چشم پوشي از برخي اقدامات این كشور مانند كشتار خودسرانه توسط پلیس، اقدامات 

خودسرانه نظام قضایي و دخالت آن در فجایع انساني در فلسطین، افغانستان و یمن نبوده اند. 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در گزارشي مبسوط به بررسي اقدامات ضدحقوق بشري امریکا، به  
عنوان بزرگ ترین ناقض این حقوق اساسي، در دو سطح داخلي و بین المللي و تبیین ابعاد و تبعات گوناگون و 

بلندمدت اقدامات این كشور در حیطه حقوق بشر پرداخته است كه شما خالصه اي از آن را مي خوانید.

گردآوری و تنظیم: نیره ساری 

مصادیقنقضحقوقبشردرسطحبینالمللی
نظامی گری

تبعات محیط زیستی 
تغییرات اقلیمی بر طیف گس��ترده ای از حقوق اولیه انس��انی ازجمله حق زندگی، توس��عه، غذا، 
بهداشت، آب و مسکن تأثیرات جبران ناپذیری دارند، به همین دلیل نهادهای بین المللی تغییرات 
آب و هوایی را یک مش��کل حقوق بش��ری و راه حل آن را عملکرد در چارچوب های حقوق بشری 

می بینند.
 اما مسئله ای که کمتر به آن پرداخته شده سهم جنگ ها و نظامی گری کشورهایی مانند امریکا و 
بررسی هزینه محیط زیستی اقدامات پنتاگون در تسریع روند تغییرات اقلیمی و سلب حقوق اولیه 
انسانی از مردم جهان اس��ت. نهادهای وزارت دفاع این کشور یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان 
سوخت های فسیلی در جهان هستند. هرس��اله بیش از ۱۰۰میلیون بشکه نفت تنها برای تأمین 

سوخت کش��تی ها، خودروها، هواپیماها و تجهیزات 
عملیات های زمینی امریکا در کش��ورهای مختلف 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد؛ میزانی ک��ه می تواند 

تأمین کننده انرژی ۴میلیون سفر به دور دنیا باشد.
پایگاه های نظامی این مراکز در سراسر جهان به عنوان 
مکان های آلوده ساز شناخته شده اند. در دو دهه ۶۰ 
و ۷۰ میالدی ، نیروی دریایی امریکا میلیون ها گالن 
پس��ماند رادیویی فعال در پایگاه دریایی پرل هاربور 
دفع کرده اس��ت. تمام��ی این پایگاه ها ب��رای انجام 
مأموریت های خود، به حجم باالیی از سوخت فسیلی 
نیاز دارند. از سوی دیگر نگهداری این پایگاه ها خود 
مسئله ای هزینه س��از در حوزه انرژی است. تنها در 
سال مالی ۲۰۱۷، وزارت دفاع این کشور 3/5میلیارد 
دالر برای گرمایش  و س��رمایش دستگاه ها و تأمین 
برق تأسیس��ات نهادهایش هزینه کرد. س��اختمان 

پنتاگون به تنهایی عامل انتشار ۲۴میلیون و۲۰هزارو55 متریک تن گاز گلخانه ای در سال است.
سوخت های عملیاتی،  شاخص مصرف انرژی هنگام احتساب انرژی در حوزه عملیات متفاوت است. 
انرژی عملیاتی - انرژی مورد نیاز برای آموزش، حرکت و نگهداری نیروهای نظامی و س��کوهای 
تسلیحاتی- حدود ۷۰ درصد سوخت مصرفی وزارت دفاع امریکا را تشکیل می دهد. در سال ۲۰۱۶، 
وزارت دفاع امریکا حدود ۸۶ میلیون بشکه نفت به منظور پیشبرد عملیات های خود مصرف کرده 
است. به  طور کلی، برآوردها نش��ان می دهد نیروی هوایی امریکا )حدود 5۰درصد( و به  دنبال آن 
نیروی دریایی )حدود 33درصد( و ارتش این کشور )حدود ۱5درصد( بیشترین سهم مصرف انرژی 

را از این میزان دارند. 
جنگ های امریکا در غرب آسیا اصلی ترین حوزه مصرفی سوخت در پنتاگون در بخش هوایی این 
نهاد، به ویژه در جت هاست. طی هر مأموریت هوایی، صرف نظر از سوخت مصرفی در عملیات های 

پشتیبانی زمینی و دریایی آن، صدها تن CO۲  فقط از هواپیماها و جت ها در هوا آزاد می شود. عراق، 
افغانستان، یمن، سوریه و پاکستان طی دو دهه اخیر میزبان حمالت هوایی گسترده ای از جانب امریکا 
بوده اند. عالوه بر این، در بسیاری از این کشورها امریکا پایگاه های نظامی تأسیس و مواد و تجهیزات 
بسیاری را به آنجا منتقل کرده است. مؤسسه پژوهشی واتسون در گزارشی با در نظر گرفتن سوخت 
مصرفی در مرکز فرماندهی- مسئول عملیات ها در افغانستان، عراق و سوریه- سهم جنگ های علیه 
تروریسم امریکا در انتشار گازهای گلخانه ای را ۲۴درصد برآورد کرده است. بر این اساس تنها از سال 
مالی ۲۰۰۱ تا سال مالی ۲۰۱۸ امریکا حدود ۴۴3میلیون متریک تن گاز گلخانه ای در عملیات های 

نظامی برون مرزی )با مداخله غیرمستقیم و مستقیم( منتشر کرده است.
پس�ماندها: این زباله های نظامی را می توان در دو 
دسته کلی تقسیم کرد: ۱. پسماندهای شیمیایی و ۲. 

پسماندهای هسته ای.
 ۱. سایت های نظامی مجهزشده به امکانات تحقیقاتی 
در حوزه جنگ ش��یمیایی، ساخت و تعمیر هواپیما، 
کشتی و تانک، پایگاه های آموزشی و مانور، و چاله های 
دفع زباله های نظامی از جمله مکان ها و عوامل مهم 
آلودگی شیمیایی هس��تند. برخی آالینده های این 
ل های تمیزکننده فلز، آفت کش ها،  بخش شامل حالاّ
روغن های ماشین کاری، مواد فلزی و مواد شیمیایی 
مورد استفاده در مواد منفجره است که بعضاً ماندگاری 
بسیاری در محیط زیست دارند. اخیراً مطالعه ای در 
مورد شیرخشک تولید شده در ایاالت متحده نشان 
داده اس��ت به  دلیل مجاورت زمین ها و آلوده شدن 

آب های کن��ار پایگاه های داخلی 
امریکا، همه انواع سویا و فرمول های مبتنی بر شیر، آلوده به پرکلرات هستند.

 ۲. از اولین بمب هسته ای که این کش��ور در نیومکزیکو در سال ۱۹۴5 منفجر 
کرد تا سال ۲۰۱۴ امریکا، بیش از ۲هزار سالح هسته ای را در دیگر نقاط جهان )زیرزمین، زیر آب 
و در فضا( آزمایش کرده است. برخی برآوردها حاکی از این است که تاکنون معادل بیش از ۲۹هزار 
بمب هیروشیما توس��ط امریکا در جو آزمایش ش��ده و بیش از ۹۰پوند پلوتونیم آزاد کرده است. 
این آزمایشات در کنار آسیبی که بر کارکنان و خانواده های این مراکز تحقیقاتی و نظامی دارد، بر 
مردمانی که در حیطه جغرافیایی و جوی آنها زندگی می کنند نیز تأثیر بسیاری داشته است که 
کمتر به آن توجه می شود. پسماندهای هسته ای موجود در سایت های زمینی و امواج رادیو اکتیو 
ساطع شونده از آنها نیز مسئله دیگری است که با توجه به حجم فعالیت ها و آزمایش های هسته ای 

امریکا تأثیر چشمگیری در تغییرات اقلیمی داشته است.

ابرناقض
حقوقبشر

كشتار زنان و كودكان
بر  اساس گزارش ضدجنگ مؤسسه واتسون تا سپتامبر ۲۰۲۱، حدود 3۸۷هزارو۷۲ 
غیرنظامي در عراق، افغانستان، یمن، سوریه و پاکستان بر  اثر جنگ هاي امریکا جان 

خود را از دست داده اند. 

تبعات اجتماعی و امنیتی
بنا به اعالم سازمان ملل در حال حاضر ۸۲/۴میلیون نفر به  دلیل جنگ، آزار و اذیت، 
خشونت، نقض حقوق بش��ر یا بروز اختالل در کشورش��ان به اجبار جابه جا شده اند. 
گزارش ها حاکي از این اس��ت که تا س��ال۲۰۲۱ و قبل از خارج شدن کامل نظامیان 
امریکا از افغانستان حدود 3۶ میلیون نفر بر  اس��اس برآوردهاي رسمي بین المللي و 
حدود دو برابر این رقم بر اس��اس برآوردهاي غیررس��مي، به  دلیل اقدامات امریکا، 
ناچار به جابه جایي و ترك محل زندگي ش��ان شده اند. بر اس��اس آماري که از تعداد 
کل افراد جابه جا شده )آواره، پناهنده و پناه جو( ناش��ي از جنگ هاي علیه تروریسم 
امریکا در هفت کشور عراق، افغانستان، س��وریه، یمن، سومالي، فیلیپین و پاکستان 
تا آخر سال۲۰۲۰ به دست آمده است، عراق و سوریه باالترین تعداد جابه جایي هاي 
داخلي، پناهندگي و پناه جویي را داش��ته اند که اوج این جابه جایي ها  هنگام حمالت 
مستقیم امریکا بوده اس��ت. بس��یاري از این افراد به  دلیل تخریب ایجادشده یا ادامه 
درگیري ها همچنان قادر به بازگشت به خانه هاي شان نیستند. حضور ۲۰ ساله امریکا 
در کشورهاي مختلف، به بهانه جنگ علیه تروریسم، تنها موجب وخامت اوضاع این 
کشورها و تشدید اختالف ها شده و پیامدهاي فردي و اجتماعي بسیاري براي قربانیان 

این اقدامات داشته است.
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پناهندگان و مهاجران
بر اساس گزارش مؤسسه نخست حقوق بشر در یک سال اول ریاست جمهوري بایدن، حداقل ۶هزارو35۶مورد 
آدم ربایي، تجاوز جنسي و سایر حمالت خشونت آمیز علیه افرادي که در بنادر ورودي متوقف یا توسط وزارت 
امنیت داخلي به مکزیک اخراج شده اند، صورت گرفته است. این گزارش به تشریح بسیاري از وقایع هولناك 
مي پردازد و به این ترتیب ابعاد غیرانساني اقدامات و سیاست هاي ناقض حقوق بشري امریکا را آشکار کرده 
است. از اواسط آگوس��ت۲۰۲۱، پناهجویان از بالروس، کامرون، چین، کوبا، الس��الوادور، گواتماال، هائیتي، 
هندوراس، جامائیکا، مکزیک، نیکاراگوئه، روس��یه، ونزوئال و سایر کش��ورها از درخواست حفاظت در بنادر 

مرزهاي جنوبي امریکا منع شدند. 

سالمت
با وجود اینکه امریکا یکي از بزرگ ترین کشورهاي توس��عه یافته در جهان تلقي مي شود، اقلیت هاي نژادي، 

قومي و افراد حاشیه نشین در زیر خط فقر زندگي مي کنند. 
بر اساس گزارش اکتبر۲۰۲۱، مرکز کنترل و پیشگیري از بیماري امریکا، شهروندان سیاهپوست این کشور 
به نسبت جمعیت خود )حدود ۱3 درصد از جمعیت کل امریکا( سهم بیشتري را )۱۴ درصد( از نرخ مرگ و میر 
کرونایي به خود اختصاص داده اند. جمعیت بومي باالترین نرخ مرگ و میر تعدیل شده بر  اساس سن را دارند و 

پس از آن ساکنان جزایر اقیانوس آرام، التین تبارها و سیاهپوستان قرار دارند. 

سلب آزادی اجتماعات و انجمن های مسالمت آمیز
در  حالي  که امریکا به لحاظ قانوني مدعي آزادي اجتماعات مسالمت آمیز است، اعتراضات سال۲۰۲۰، ابعاد تازه تري 
از عدم تاب آوري و خط قرمزهاي دولت امریکا در تجمعات و حدود دموکراسي را آشکار ساخت و نشان داد بسته به 
میزان اعتراضات و قدرت گسترش آن، این حق مدني نیز در امریکا حقي مشروط است. در بهار۲۰۲۰، اعتراضات 
گسترده اي به  دنبال کشته شدن جورج فلوید، سیاهپوس��ت امریکایي توسط پلیس در ایالت هاي مختلف امریکا 
برگزار شد. بیش از ۲۶ میلیون امریکایي در این اعتراضات شرکت کردند. تجمعات در بسیاري از اوقات با سرکوب 
و دستگیري مردم توسط پلیس همراه بود. پلیس امریکا به  طور مکرر در اعتراضات صلح آمیز به برخورد فیزیکي، 
استفاده از محرك هاي شیمیایي مانند گاز اشک آور و اسپري فلفل و دیگر تسلیحات سرکوب کننده پرداخته است. 

آژانس امنیت ملی
اسناد افشا شده نشان مي دهد در سال هاي اخیر نیز دولت امریکا همچنان ارتباطات صدها  میلیون امریکایي را 
رصد کرده است. بر  اساس بخش۷۰۲ قانون نظارت اطالعات خارجي )FISA( که در سال۲۰۰۸ تصویب شد، 
آژانس امنیت ملي )NSA( که در ایاالت متحده فعالیت مي کند، مجاز به جمع آوري ارتباطات غیرامریکایي  ها 
در خارج از کشور براي اهداف اطالعاتي خارجي است. هیچ حکمي براي این مجموعه مورد نیاز نیست، زیرا بر 
 اساس تصمیم نظام قضایي امریکا، افراد غیرامریکایي فاقد حقوق متمم چهارم قانون اساسي این کشور مبني  

بر حق مصونیت از تفتیش و امنیت در حریم شخصي، خانه و مکاتبات هستند. 

ارتباط جمعی
میزان ش��فافیت ش��رکت هاي بزرگ ارتباط��ي جهان درباره ش��یوه هاي نگه��داري اطالع��ات و داده هاي 
جمع آوري شده از کاربران نشان مي د هد به غیر از ش��رکت داچ تلکوم امریکا، مابقي شرکت هاي ارتباطي به 
 ویژه ش��رکت هاي امریکایي، کمتر از ۴۰ درصد در اعالم اصول نگهداري از اطالعات کاربران خود ش��فافیت 
دارند و بخش عظیمي از ساز و کار خود را در این زمینه پنهان مي کنند. مسئله نقض حریم خصوصي کاربران 
در رتبه بندي دیگري از RDR در س��ال ۲۰۲۰ نیز بررسي شده است. پلت فرم هاي دیجیتال امریکایي اپل، 
مایکروسافت و توئیتر تنها 5۰ درصد و گوگل و فیس بوك کمتر از این میزان به حفظ حریم خصوصي کاربران 

خود مي پردازند. 

وضع قوانین برای محدود كردن مشاركت 
انتخابات۲۰۲۰ ریاست جمهوري امریکا و ش��رایط دو قطبي سیاسي ایجادش��ده در این کشور موجب شد 
سیاستمداران امریکایي در یک سال اخیر به مهندسي هر  چه بیشتر انتخابات و تبیین قوانین جهت مشمولیت 
و عدم مشمولیت شهروندان امریکایي در مش��ارکت در روندهاي سیاسي این کشور بپردازند. دو ابزار قانوني 
مهم در مدیریت انتخاباتي در امریکا، تغییر مرزبندي حوزه هاي انتخاباتي و محدود سازي یا گسترش قوانین 
و شرایط رأي دهي است؛ ابزاري که هر دوی آنها چالش��ي بزرگ براي دموکراسي امریکایي ایجاد کرده اند و 

موجب افزایش دوقطبي سازي و حاکمیت اقلیت تندرو بر اکثریت در امریکا شده اند. 

سركوب آزادی بیان و مطبوعات 
در سال اخیر به  ویژه قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوري در امریکا، مسئله آزادي بیان و روش هاي نوین 
سرکوب این حق به یکي از سؤال هاي اساسي حقوق بش��ري در امریکا تبدیل شد. روندهاي جدیدي مانند 
»فرهنگ لغو« از  جمله روند هایي اس��ت که به پش��توانه رس��انه هاي قدرتمند امریکایي، حق آزادي بیان و 
اظهارنظر را از شهروندان این کشور سلب کرده اند. فرهنگ لغو ایده سلب حمایت از یک فرد، حرفه، محبوبیت 
یا ش��هرت او به  دلیل چیزي اس��ت که آنها گفته یا انجام داده اند و غیرقابل قبول تلقي مي ش��ود. بسیاري از 
شهروندان امریکایي این فرهنگ را نوعي سانسور کالمي مي دانند. این ابزار در سال گذشته بارها توسط احزاب 

سیاسي مختلف در امریکا استفاده شده است. 

اداره تحقیقات فدرال 
اواسط سال۲۰۱۹ و اوایل سال۲۰۲۰، کارکنان اداره تحقیقات فدرال مجموعه داده هاي حاوي ایمیل هاي 

امریکایي ها و سایر ارتباطات را بدون توجیه مناسب، بررسي کرده بودند. 
در س��ال هاي اخیر اداره تحقیقات فدرال امریکا بارها فراتر از الزامات قانوني خ��ود حرکت کرده و از قدرت 
دسترسي خود به اطالعات شخصي در موارد غیرمرتبط با امنیت ملي نیز اس��تفاده کرده است. به  رغم این 
اقدامات ناقض حفظ حقوق حریم خصوصي، نوامبر۲۰۲۰ دادگاه فدرال امریکا، قدرت نظارت بدون مجوز بر 
حریم خصوصي افراد را به این اداره تحقیقات فدرال این کشور اعطا کرد و مهر تأییدي بر نظارت بدون قید و 

شرط بر حریم خصوصي اشخاص توسط این نهاد امنیتي زد. 

نقض حق برابری اجتماعی و عدم تبعیض

نقض حق مشاركت در روند سیاسی

نقض حق آزادی بیان

حریم خصوصی مواردنقضحقوقبشر
درسطحداخلی

تیراندازی های مرگبار پلیس
گزارش هاي مردمي رقم این تیراندازي را در سال۲۰۲۰، هزارو۱۲۶نفر اعالم 
کردند. از این تعداد ۹۶ درصد بر اثر تیراندازي پلیس کشته شده و مابقي با 
حمالت فیزیکي و وس��ایل نقلیه پلیس جان خود را از دس��ت داده اند. تنها 
در ۱۶مورد از این موارد، یعني یک  درصد از کل خش��ونت ها، افسران پلیس 
متهم و دادگاهي شدند. سال۲۰۲۱، پلیس امریکا تنها در ۱5روز شهروندان 
را مورد هدف گلوله قرار نداده و در باقي ایام س��ال به  ط��ور میانگین روزانه 
حق زندگي سه شهروند امریکایي را از آنها گرفته است. تنها در سال۲۰۲۰، 
حدود هزارو۲۱نفر به  صورت خودسرانه و بدون توجیه کیفري توسط پلیس 
امریکا کشته ش��دند. از این تعداد، ۴5۷سفیدپوس��ت، ۲۴۱سیاهپوست، 

۱۶۹التین تبار و ۱5۴فرد دیگر توسط پلیس کشته شده اند. 

اعدام های خودسرانه و غیرانسانی
حداقل هزارو3۰۰ زنداني بیش از دو دهه اس��ت که با نقض تعهدات حقوق 

بشر توسط امریکا با حکم اعدام در این کشور زنداني هستند. 
اعدام با تزریق سم همچنان روش اصلي اعدام در ۲۸ایالت از ۲۹ایالتي است که 
حکم اعدام را اجرا مي کنند. کارولیناي جنوبي در سال۲۰۲۱، استفاده از روش 
تزریق به  عنوان روش اصلي اعدام را کنار گذاشت و روش برق گرفتگي را شیوه 
اصلي اجراي حکم اعدام در ایالت خود در نظر گرفت.  روش هاي ثانویه اعدام 
شامل برق گرفتگي، گاز کشنده، حلق آویز کردن، هیپوکسي نیتروژن و جوخه 
تیراندازي است. کالیفرنیا با ۴۲۹زنداني در انتظار اعدام براي ۲۰سال یا بیشتر، 
بیشترین موارد نقض حقوق بشر را در میان همه ایالت هاي امریکا داشته است. 

كودكان و نوجوانان 
امریکا با داش��تن تنها 5 درصد از جمعیت جهان، ۲5 درصد از جمعیت زنداني 
جهان را در اختیار دارد و بزرگ ترین زندانبان جهان محسوب مي شود.  نوجوانان 
امریکایي به زندان هاي بزرگساالن منتقل و با شرایط سخت و خصمانه اي روبه رو 
مي شوند. بر  اساس مطالعه اي که مایکل جي فالهرتي، محقق انجمن تحقیقات 
اجتماعي در دانشگاه ایلینویز انجام داده، نرخ خودکشي براي نوجوانان در مراکز 
بزرگساالن ۷/۷برابر بیشتر از زندان هاي ویژه نوجوانان است. این خودکشي ها 

اغلب پس از وقوع تخلفات مانند انواع تجاوز به  ویژه تجاوز به عنف رخ مي دهد. 

كرونا 
در سال۲۰۲۰، یکي از بدترین موارد شیوع ویروس کووید-۱۹ در بازداشتگاه ها 
و زندان های این کشور رخ داد، به  طوري  که تست بیش از ۱۶۹هزارو۲۸۶نفر در 
زندان مثبت بود و حداقل هزارو3۶3 نفر تا نوامبر آن سال جان خود را از دست 
دادند. یکي از علل اصلي رخ دادن چنین فجایعي فقدان اقدامات و سازو کارهاي 
ایمني و بهداشتي متناسب در این زندان هاست؛ مکان هایي که تنها بخشي از 
ساختار ناقض حقوق بشري نظام عدالت کیفري امریکا را تشکیل مي دهند.  

گوانتانامو 
مي نویسیم »گوانتانامو«، بخوانید سیاهچال حقوق بشر امریکایي. تا اواخر سال 
۲۰۲۱، همچنان 3۹نفر از مردان و پسران زنداني شده طي سال هاي ۲۰۰۲ تا 
۲۰۰۸، در گوانتانامو تحت بازداشت امریکا قرار داشته اند. ۲۷نفر از کساني که باقي 
مانده اند هرگز محاکمه نشده اند. بسیاري از آنها امکان دسترسي به مراقبت هاي 
پزشکي کافي و حتي سوابق پزشکي خود را نیز ندارند. محاکمه هاي کمیسیون 
گوانتانامو، نش��ان مي دهد دولت بایدن همانند دولت هاي پیشین خود، هیچ 

برنامه اي براي تعطیل کردن این برنامه هاي عملیاتي ندارد. 

در حیطه احترام به ارزش های مدنی

نقض حق محافظت از شکنجه

حق عدالت كیفری

نقض حق زندگی

تبعیض نژادی 
تصمیمات تبعیض آمیز گرفته شده توسط قضات در دادگاه هاي این کشور شرایط 
نابساماني را براي رنگین پوستان ایجاد کرده و موجب عمیق شدن ناعدالتي کیفري 
در این سیستم شده است. اقلیت هاي رنگین پوست در ایالت تگزاس، همچنان 
بیشتر از سفیدپوستان در زندان هستند. در سال۲۰۲۱، در ۲۸ایالت که در برخي 
رنگین پوستان حداقل ۲۰ درصد از جمعیت را تش��کیل مي دهند، هیچ قاضي 
رنگین پوستي وجود ندارد. در ۴۰ایالت هیچ قاضي التین تبار، در ۴۴ایالت هیچ 
قاضي امریکایي- آسیایي تبار و در ۴۷ایالت هیچ قاضي ای از نژاد بومیان امریکا 
وجود ندارد. در همه دادگاه هاي عالي ایالتي، فقط ۱۷ درصد از قضات سیاهپوست، 
التین تبار، آسیایي- امریکایي یا بومي امریکا هستند، این در حالي است که به  طور 

اشتغال  کلي ، رنگین پوستان تقریباً ۴۰ درصد از جمعیت را تشکیل مي دهند.  
مسئله اي که به طرز چش��مگیري با ادعاي امریکا مبني  بر حمایت از حقوق بش��ر در تضاد است، چگونگي 
پراکندگي آس��یب هاي اجتماعي این معضالت و تبعیض قومي، نژادي، جنس��یتي و سیس��تمي حاکم در 
ایاالت متحده است. رنگین پوستان- به ویژه زنان و مهاجران- که در مشاغل خدماتي با دستمزد پایین حضور 

داشتند، در معرض خطر بیشتري قرار گرفته اند. 
رنگین پوستان در طول همه گیري کرونا با نرخ بیکاري باالتري مواجه شده اند. اعطاي تسهیالت مالي دولت 
بایدن به مردم ذیل رویکرد »بازسازي بهتر« در سال۲۰۲۱ ، در بسیاري موارد به لحاظ اعمال فشار اقتصادي 
به مصرف کننده و تبعیضات جنسیتي و قومي در حوزه اشتغال، همچنان شرایط عادالنه اي را براي شهروندان 

امریکایي ایجاد نکرد. 

فاجعه انسانی یمن
جو بایدن، رئیس جمهور امریکا در اولین سخنراني سیاست خارجي خود )۲۰۲۱(، خاتمه 
بخشیدن به جنگ یمن را یکي از اصلي ترین اهداف دولت خود دانست و به  عنوان اولین 
گام در این راس��تا در اوایل دولت خود، نام انصاراهلل را براي تسهیل دسترسي شهروندان 
این کشور به کمک هاي بشردوستانه از فهرست تروریستي خارج کرد، اما طي یک سال 
اخیر بایدن نیز مانند ترامپ به حمایت کورکورانه از سعودي ها و اماراتي ها علیه مردم یمن 
پرداخته و در سالروز ورودش به کاخ سفید، بازگرداندن نام انصاراهلل به فهرست سیاه امریکا 

را در دست بررسي اعالم کرد. 
دفتر هماهنگ کننده حقوق بشر سازمان ملل متحد آمار کشته شدگان جنگ یمن را تا پایان 
سال۲۰۲۱ بیش از 3۷۷هزار نفر اعالم کرده است. پیش  بیني شده است در صورت طوالني 
شدن درگیري تا سال۲۰3۰، در  مجموع حدود ۱/3میلیون نفر جان خود را از دست خواهند 
داد. بر اساس آمارهاي اعالمي از سازمان ملل تا اوایل سال۲۰۲۲، حدود ۲۰ میلیون شهروند 
یمني،  از قحطي و گرسنگي شدید در رنج هستند و ۷/۴میلیون نفر دیگر در آستانه قحطي 
شدید قرار دارند. خدمات عمومي از بین رفته است، تنها 5۱ درصد از مراکز بهداشتي به  طور 
کامل فعال هستند و دارو و تجهیزات محدود است. دسترسي به آب سالم به یک چالش بزرگ 
تبدیل شده و نبود سرویس بهداشتي مناسب خطر ابتال به بیماري هاي مسري را افزایش 
داده است.  نزدیک۸۰ درصد از مردم قادر به تأمین غذاي خود نیستند و در فقر به  سر مي برند. 
حمایت امریکایي ها از ماجراجویي سعودي ها مردم یمن را از حقوق اولیه و انساني خود ساقط 
کرده و عدم دسترسي به کاالهاي اساس��ي، غذایي و دارویي از طریق حصر بنادر و خطوط 
هوایي موجب وخامت اوضاع و تشدید فاجعه انساني شده است. ایاالت متحده به  طور ضمني 
با محاصره یمن از طرف سعودي ها همکاري کرد و آن را به چالش نکشید و حتي با نیروي 

دریایي خود در منطقه به پشتیباني از اقدامات عربستان و امارات پرداخته است.

در اکتبر س��ال ۲۰۲۰، براس��اس حکم دادگاه رژیم صهیونیس��تی ب��ه چندین خانواده 
فلسطینی ساکن شیخ جراح - محله ای در بیت المقدس ش��رقی- مهلت داده شد تا ماه 
می۲۰۲۱ خانه های خود را ترك و زمین های شان را به خانواده های صهیونیستی واگذار 
کنند. پیش از این حکم، در فوریه ۲۰۲۱، چندین خانواده فلسطینی از شیخ جراح به حکم 
دادگاه، در مورد جلسات استیناف و مالکیت اموال اعتراض کرده و خواستار پایان دادن به 
آوارگی اجباری فلسطینی   ها از خانه های شان در بیت المقدس شده بودند، اما پس از صدور 
حکم دادگاه به نفع رژیم صهیونیستی و گس��ترش اعتراضات ، اقدامات تهاجمی نیروی 
پلیس رژیم صهیونیس��تی نیز علیه تظاهرکنندگان گس��ترش یافت. تنش   ها در سراسر 

بیت المقدس شرقی افزایش یافت و با برگزاری جشن روز اورشلیم تشدید شد. 
کارشناسان و تحلیلگران حاضر در واش��نگتن به دولت بایدن در مورد مسائلی همچون به 
تعویق افتادن انتخابات پارلمانی فلس��طینیان و اخراج آنها از بخش شرقی بیت المقدس 
هشدار دادند و اعالم کردند این موارد می تواند به بحران و درگیری دیگری در منطقه منجر 
شود،  اما ازآنجاکه برخالف شعارهای حقوق بش��ری امریکا، این کشور همواره از جنایات 
صهیونیست   ها حمایت کرده است، بایدن نیز به طور واضح با منطق اینکه »دفاع از خود حق 
مشروع رژیم صهیونیستی « است، به حمایت کورکورانه از اقدامات ضدانسانی این رژیم ادامه 
داد. جو بایدن حتی در حمایت از همپیمان اش��غالگر خود در طول درگیری ها، پیشنهاد 

فروش ۷35 میلیون دالر تسلیحات امریکایی به ارتش صهیونیستی را نیز داد. 

تحریم های ظالمانه و ناقض حقوق بشر

تحریم دارویی و اقتصادی 
در حال حاضر، ایاالت متحده تحریم هاي گس��ترده اي را علیه جمهوري اس��المي ایران، 
کره شمالي، سوریه، سودان، کوبا و ونزوئال و تحریم هاي موردي را نیز در افغانستان، بالروس، 
بوراندي، جمهوري آفریقاي مرکزي، چین، ساحل عاج، کومور، جمهوري دموکراتیک کنگو، 
عراق، لبنان، قرقیزستان، الئوس، لیبریا، لیبي، موریتاني، میانمار، نیکاراگوئه، فلسطین، پاپوآ 
گینه نو، روسیه، سومالي، سودان جنوبي، سریالنکا، ترکیه، ترکمنستان، یمن و زیمبابوه علیه 
اشخاص و نهادها اعمال کرده است. در مجموع، وزارتخانه هاي خزانه داري، بازرگاني و وزارت 
امور خارجه امریکا، علیه حداقل 3۰کشور یا قلمرو تحریم هایي را فهرست کرده اند. در دو دهه 
گذشته، تعداد تحریم هاي امریکا علیه دولت ها، شرکت ها و مقامات سایر کشورها ۱۰برابر 
شده است. امریکا در دو سال اخیر و در اوج همه گیري کرونا نیز با افزایش فشارهاي تحریمي 
خود در حوزه هاي سالمت و دسترس��ي به امکانات پزشکي از این ابزار غیر انساني به طرق 

مختلف استفاده و حق زندگي انسان هاي بسیاري را از آنها سلب کرده است . 

حمایت از دولت های متجاوز و تروریستی

جنایات رژیم صهیونیستی


