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  چکیدهچکیده  

سوی حاکمیت آمریکا موضوعی است که به کرات از سوی مجامع بین المللی مطرح سوی حاکمیت آمریکا موضوعی است که به کرات از سوی مجامع بین المللی مطرح نقض حقوق بشر در ابعاد داخلی و بین المللی از نقض حقوق بشر در ابعاد داخلی و بین المللی از 

این یک واقعیت است این یک واقعیت است   ای عادی شده است.ای عادی شده است.ههئلئلهای آزاده و افکار عمومی جهان مسهای آزاده و افکار عمومی جهان مسشده و محکوم شدن دولت آمریکا در نزد دولتشده و محکوم شدن دولت آمریکا در نزد دولت

هایی هایی با این حال دولت آمریکا هر ساله گزارشبا این حال دولت آمریکا هر ساله گزارش  ،،خصوص نداردخصوص ندارداین این   های حقوق بشری درهای حقوق بشری درکه آمریکا صالحیت الزم برای ارائه گزارشکه آمریکا صالحیت الزم برای ارائه گزارش

این در این در   دهد.دهد.جیحات و منافع سیاسی خود صورت میجیحات و منافع سیاسی خود صورت میهایی نه بر اساس اصل بی طرفی بلکه بر مبنای ترهایی نه بر اساس اصل بی طرفی بلکه بر مبنای ترکند و قضاوتکند و قضاوتمنتشر میمنتشر می

  یچ اقدامیچ اقدامریکا نیز هریکا نیز هآمآم  حاکمانحاکمانحالی است که در درون مرزهای آمریکا ما شاهد نقض گسترده و فاحش حقوق بشر بوده و متاسفانه حالی است که در درون مرزهای آمریکا ما شاهد نقض گسترده و فاحش حقوق بشر بوده و متاسفانه 

از جمله مواردی است که هر ساله صدها نفر از جمله مواردی است که هر ساله صدها نفر ““حمل سالححمل سالح””موثری در مواجهه با نقض سیستماتیک حقوق بشر انجام نمی دهد.قانون موثری در مواجهه با نقض سیستماتیک حقوق بشر انجام نمی دهد.قانون 

کشور با اسلحه کشور با اسلحه   ننییهزار نفر در اهزار نفر در ا  1515حدود حدود موجود تنها در سال گذشته میالدی موجود تنها در سال گذشته میالدی بنابر آمار بنابر آمار از آمریکائیان را به کام مرگ می کشاند. از آمریکائیان را به کام مرگ می کشاند. 

مریکا می شود و افراد زیادی مریکا می شود و افراد زیادی از دیگر مواردی است که منجر به نقض حقوق بشر در آاز دیگر مواردی است که منجر به نقض حقوق بشر در آ  ““خشونت پلیسخشونت پلیس””این گذشتهاین گذشته.از .از انداندکشته شدهکشته شده

محکومیت های شدید قضایی و اعدام با تزریق مرگبار و صندلی محکومیت های شدید قضایی و اعدام با تزریق مرگبار و صندلی پوست هستند هدف گلوله پلیس قرار می گیرند.پوست هستند هدف گلوله پلیس قرار می گیرند.که عمدتا سیاهکه عمدتا سیاه

  ت فراگیرت فراگیرللنقض حقوق زنان به عنقض حقوق زنان به ع  گسترش اسالم هراسی،گسترش اسالم هراسی،  ان و مسلمانان،ان و مسلمانان،پوستپوستها از جمله سیاهها از جمله سیاهنقض سیستماتیک اقلیتنقض سیستماتیک اقلیت  ،،الکتریکیالکتریکی

  قراردادنقراردادن  تجاوز به حریم شخصی افراد و تحت فشارتجاوز به حریم شخصی افراد و تحت فشار  جویان،جویان،، نقض حقوق پناه، نقض حقوق پناههای جنسیهای جنسیهای خانگی و سوء استفادههای خانگی و سوء استفادهبودن خشونتبودن خشونت

  . . رسانه ها و مطبوعات از عمده ترین موارد نقض حقوق بشر در درون مرزهای آمریکاسترسانه ها و مطبوعات از عمده ترین موارد نقض حقوق بشر در درون مرزهای آمریکاست

 

 مقدمه 

های گذشته همواره داعیه دفاع از مبانی و اصول حقوق بشر را داشته و بر این اساس به خود اجازه آمریکا در دهه حاکمان

د. بر این اساس وزارت امور خارجه این نداده تا در خصوص وضعیت و شرایط حقوق بشر در سایر کشورها اظهار نظر کن

ی این د. بررسپردازحقوق بشر در برخی کشورها میسازد، به ارزیابی وضعیت یهایی که سالیانه منتشر مدر گزارش رکشو

دولتمردان آمریکا در خصوص وضعیت حقوق بشر در  هایقضاوت ها به صراحت تأییدکننده این واقعیت است کهگزارش

ین هم .گیردبلکه بر مبنای ترجیحات و منافع سیاسی صورت می ،و مبتنی بر واقعیتی طرفبی اصولجهان نه بر اساس 

کا رویه باعث شده تا آمری و اینالمللی را فراهم ساخته است رویه موجبات استفاده ابزاری آمریکا از حقوق بشر در سطح بین

ها از سوی انچشم خود را بر روی نقض فاحش حقوق انس ،کشورها در موارد متعدددیگر حقوق بشر وضعیت در بررسی 

 خصوصا   خود ببندد. به همین دلیل است که اعتبار و وجاهت مواضع حقوق بشری آمریکا در جهان متحدهای همسو و دولت

قانونگذاری و اجرای آن در آمریکا با اینکه نظران مستقل به شدت مخدوش و مغشوش است. نزد مراجع، نهادها و صاحب

با این حال شاهد هستیم که موارد نقض قانون از  کند،مانت اجرایی پیدا میپذیرد و ضتوسط مجلس و دولت صورت می

های شود تا آنجا که بر اساس گزارش سالیانه پلیس فدرال آمریکا جرمبا جدیت الزم پیگیری نمی حکومت آمریکاسوی 

 ،ی از حمل آزادانه سالحهای ناشخشونت توان بهبه افزایش است که از جمله آنها می ونت در این کشور روناشی از خش

 .اشاره کرد پلیس، تجاوزات جنسی و سایر مواردقدرت خودسرانه اعمال 
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  ترین موارد نقض حقوق بشر در داخل مرزهای آمریکا عبارتند از:ترین موارد نقض حقوق بشر در داخل مرزهای آمریکا عبارتند از:مهممهم
  

  
  

  آزادی حمل سالح و نقض حیات شهروندانآزادی حمل سالح و نقض حیات شهروندانـ ـ 11

و حق حیات و و حق حیات و   انداختهانداخته  شهروندان را به مخاطرهشهروندان را به مخاطرهقانون حمل آزادانه سالح از جمله مواردی است که جان و حریم شخصی قانون حمل آزادانه سالح از جمله مواردی است که جان و حریم شخصی 

  دهند. دهند. رخ میرخ می  آمریکاآمریکابا سالح گرم در با سالح گرم در   درصد از کشتارهای جهانیدرصد از کشتارهای جهانی  8282طوری که طوری که ه ه بب  ؛؛را از آنها سلب کرده استرا از آنها سلب کرده استامنیت امنیت 

  

ـ نقض حقوق مطبوعات و رسانه ها8

ـ نقض حریم خصوصی7

نقض حقوق پناهجویان -6

نقض حقوق زنان-5

ـ نقض حقوق اقلیت ها4

ـ محکومیت های شدید قضایی3

ـ خشونت پلیس2

ـ آزادی حمل سالح و نقض حیات شهروندان1

:شرح ذیل استه در این رابطه برخی آمارها ب

درصد 30این آمار ظرف دو سال گذشته . درصد کشتارها در آمریکا با سالح صورت می گیرد75ـ 
.افزایش داشته است

ایر ـ یک سوم از مرگ هایی که با اسلحه صورت میگیرد منجر به قتل می شود که در مقایسه با س
.برابر است25کشورهای پردرآمد 

شوند که این آمار درگیرد منجر به خودکشی میـ دو سوم از مرگ هایی که با اسلحه صورت می
.آمریکا هشت برابر سایر کشورهای پردرآمد است
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مرگ در کودکان و نوجوانان آمریکایی و نخستین دلیل مرگ کودکان و نوجوانان مرگ در کودکان و نوجوانان آمریکایی و نخستین دلیل مرگ کودکان و نوجوانان   مهممهمسالح گرم دومین دلیل سالح گرم دومین دلیل که که   شودشودیادآوری مییادآوری می

رسند که بخشی از آن ناشی از رسند که بخشی از آن ناشی از کودک و نوجوان با اسلحه به قتل میکودک و نوجوان با اسلحه به قتل می  16001600در این کشور است سالیانه نزدیک به در این کشور است سالیانه نزدیک به   پوستپوستههااییسس

هفته هفته   دردرطور میانگین طور میانگین ه ه بب    ""سی ان انسی ان ان""های خانگی است. عالوه بر این تیراندازی در مدارس نیز وجود دارد. به گزارش های خانگی است. عالوه بر این تیراندازی در مدارس نیز وجود دارد. به گزارش خشونتخشونت

داشته ایم داشته ایم مورد تیراندازی در مدارس مورد تیراندازی در مدارس   9494  گزارش داد:گزارش داد:  20182018نیز در سال نیز در سال   ““گاردینگاردین””یک بار شاهد تیراندازی در مدارس هستیم. یک بار شاهد تیراندازی در مدارس هستیم. 

. آمارها به خوبی نشانگر فجایع ناشی . آمارها به خوبی نشانگر فجایع ناشی استاستآمیز آمیز فاجعهفاجعه  دهد و ایندهد و اینرا نشان میرا نشان میخشونت خشونت   ییدرصددرصد  6060رشد رشد نسبت به سال گذشته نسبت به سال گذشته که که 

اند اند به این نتیجه دست یافتهبه این نتیجه دست یافته  آمریکاآمریکانیت شهروندان هستند. از این رو محققان در نیت شهروندان هستند. از این رو محققان در مماز موضوع حمل آزادانه سالح و تهدید حیات و ااز موضوع حمل آزادانه سالح و تهدید حیات و ا

آنها شود که آنها شود که   امنیتامنیتتواند منجر به حفظ حیات شهروندان و ارتقاء تواند منجر به حفظ حیات شهروندان و ارتقاء که موضوع کنترل سالح و یا اعمال محدودیت بر آن میکه موضوع کنترل سالح و یا اعمال محدودیت بر آن می

  برند. برند.   موضوعات مختلف به حاشیه میموضوعات مختلف به حاشیه میله را با طرح له را با طرح ئئدولتمردان این مسدولتمردان این مس
  

  ـ خشونت پلیسـ خشونت پلیس22
  

بر اساس اخالق بر اساس اخالق   خودخودکه در چارچوب وظایف و اختیارات که در چارچوب وظایف و اختیارات   بودهبودهنیت و آرامش برای شهروندان نیت و آرامش برای شهروندان مماا  نمادنمادپلیس در تمام کشورها پلیس در تمام کشورها 

پوستان از سوی پوستان از سوی خصوص سیاهخصوص سیاهه ه کند. اما در کشور چون آمریکا حقوق شهروندان بکند. اما در کشور چون آمریکا حقوق شهروندان بمیمیو انسانیت حقوق شهروندان را تأمین و انسانیت حقوق شهروندان را تأمین 

روز مرتکب خشونت روز مرتکب خشونت 1414نیروهای پلیس تنها نیروهای پلیس تنها   20182018ها حاکی از آن است که در سال ها حاکی از آن است که در سال گیرد. گزارشگیرد. گزارشمورد تعرض قرار میمورد تعرض قرار می  پلیسپلیس

پوستان به نسبت پوستان به نسبت شوند که در این بین سیاهشوند که در این بین سیاهکشته و یا مصدوم میکشته و یا مصدوم می  در آمریکا تعداد زیادی از شهروندان توسط پلیسدر آمریکا تعداد زیادی از شهروندان توسط پلیس  اند.اند.نشدهنشده

. البته ممکن است در سایر کشورها نیز شاهد چنین مواردی باشیم، اما آنچه در . البته ممکن است در سایر کشورها نیز شاهد چنین مواردی باشیم، اما آنچه در گیرندگیرندمیمی  بیشتر مورد خشونت پلیس قراربیشتر مورد خشونت پلیس قرار

  گیردگیردمیمیننصورت صورت   های پلیسهای پلیس  رابطه با آمریکا حائز اهمیت است اینکه در این کشور نه تنها برخورد قانونی با سوء استفادهرابطه با آمریکا حائز اهمیت است اینکه در این کشور نه تنها برخورد قانونی با سوء استفاده

  شود.شود.ییمم  توجیه موضوعاتی از این دست بعضا اصولی قانونی نیز مطرحتوجیه موضوعاتی از این دست بعضا اصولی قانونی نیز مطرح  بلکه به منظوربلکه به منظور
  

  های شدید قضاییهای شدید قضاییـ محکومیتـ محکومیت33
  

آمریکا برخی کشورها را در مورد محکومیت قضایی و انواع آن مورد نکوهش قرار داده و رویه آنها را ناقض حقوق بشر تلقی آمریکا برخی کشورها را در مورد محکومیت قضایی و انواع آن مورد نکوهش قرار داده و رویه آنها را ناقض حقوق بشر تلقی 

های قضایی وجود دارد که به گزارش دیدبان حقوق بشر نقض مسلم های قضایی وجود دارد که به گزارش دیدبان حقوق بشر نقض مسلم که در این کشور مواردی از محکومیتکه در این کشور مواردی از محکومیتکند در حالیکند در حالی  میمی

شود. آمریکا دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران را به دلیل اجرای شریعت اسالمی از جمله شود. آمریکا دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران را به دلیل اجرای شریعت اسالمی از جمله حقوق زندانیان محسوب میحقوق زندانیان محسوب می

  حقوقحقوقنکردن نکردن کشورهایی چون ایران را به رعایت کشورهایی چون ایران را به رعایت   ،،دهد. و به منظور برجسته سازی تبلیغاتیدهد. و به منظور برجسته سازی تبلیغاتیحکم اعدام مورد انتقاد قرار میحکم اعدام مورد انتقاد قرار می
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های قضایی های قضایی   ها همین بس که محکومیتها همین بس که محکومیتاما در نقد و نکوهش رفتار غربیاما در نقد و نکوهش رفتار غربی  کند.کند.بشر بر اساس اجرای حدود الهی متهم میبشر بر اساس اجرای حدود الهی متهم می

  شود. شود. ... اجرا می... اجرا میوو""های اعدام الکترونیکیهای اعدام الکترونیکیصندلیصندلی""و و   ""تزریق مرگبارتزریق مرگبار""دید چون اعدام از طریق غیرانسانی چون دید چون اعدام از طریق غیرانسانی چون شش
  

  هاهاـ نقض حقوق اقلیتـ نقض حقوق اقلیت44

  

  ––مذهبی مذهبی ))های این کشور های این کشور برای اقلیتبرای اقلیت  ها و مشکالتی است کهها و مشکالتی است کهاز دیگر مصادیق نقض حقوق بشر در آمریکا محدودیتاز دیگر مصادیق نقض حقوق بشر در آمریکا محدودیت

  شود.شود.ایجاد میایجاد می  ((نژادینژادی
  

  ای:ای:های مذهبی و فرقههای مذهبی و فرقهنقض آزادینقض آزادی  --الفالف

  له تبدیل به موضوعیله تبدیل به موضوعیئئ. با این حال این مس. با این حال این مسشودشودمحسوب میمحسوب میحقوق افراد حقوق افراد از از   عقیده بر اساس قانون اساسی آمریکا،عقیده بر اساس قانون اساسی آمریکا،  آزادی مذهب وآزادی مذهب و

ی ی له آزادله آزادئئاند در صورتی که مساند در صورتی که مساین کشور آن را تنها محدود به آزادی عبادت کردهاین کشور آن را تنها محدود به آزادی عبادت کرده  حاکمانحاکمانمناقشه برانگیز شده است چرا که مناقشه برانگیز شده است چرا که 

محل سخنرانی و نیز آزادی انجام عبادت و مناسک دینی در محل سخنرانی و نیز آزادی انجام عبادت و مناسک دینی در   ت،ت،از ملزوماتی همچون فراهم آوردن مکان عباداز ملزوماتی همچون فراهم آوردن مکان عباد  طیفیطیفیمذهب مذهب 

از آزادی افراد و از آزادی افراد و   قدند دولت آمریکا صرفا قدند دولت آمریکا صرفا ادعاهای آمریکا معتادعاهای آمریکا معت  خواندنخواندن  پایه و اساسپایه و اساسحقوقدانان با بیحقوقدانان با بی  شود.شود.محل کار را شامل میمحل کار را شامل می

  را تأمین کنند. را تأمین کنند.   اشاش  کند که منافع سیاسیکند که منافع سیاسیهایی حمایت میهایی حمایت میگروهگروه

  
  نقض حقوق مسلمانان:نقض حقوق مسلمانان:  ––ب ب 

تشدید تشدید   ببسالم سبسالم سباا  تبلیغاتی علیهتبلیغاتی علیه  موجموج. . گیردگیردصورت میصورت میهای مذهبی های مذهبی ها علیه اقلیتها علیه اقلیتتبعیضتبعیض  از جملهاز جملهدر آمریکا تبعیض علیه مسلمانان در آمریکا تبعیض علیه مسلمانان 

و جرائم ناشی از انزجار بر ضد مسلمانان در آمریکا شده است. بسیاری از اقدامات علیه مسلمانان، و جرائم ناشی از انزجار بر ضد مسلمانان در آمریکا شده است. بسیاری از اقدامات علیه مسلمانان،   ""ستیزیستیزیاسالماسالم""و و   ""هراسیهراسیاسالماسالم""

ادعای آزادی مذهب ادعای آزادی مذهب   وجودوجود  بابا  گیرند.گیرند.پسند انجام میپسند انجام میبا نام اجرای قانون بدون اقامه اتهام متقن و محکمهبا نام اجرای قانون بدون اقامه اتهام متقن و محکمه  ،،ها و ادارات اسالمی آمریکاها و ادارات اسالمی آمریکاسازمانسازمان

با هدف محکومت پدیده اسالم هراسی شاهد آن با هدف محکومت پدیده اسالم هراسی شاهد آن   ""نفرتنفرت""ای تحت عنوان ای تحت عنوان ورت گسترده و حتی تصویب قطعنامهورت گسترده و حتی تصویب قطعنامهدر آمریکا و تبلیغ آن بصدر آمریکا و تبلیغ آن بص

پ موضوع پ موضوع داشته است. ترامداشته است. ترام  در دوره ترامپ بیش از پیش افزایشدر دوره ترامپ بیش از پیش افزایشاین پدیده و تبعیض علیه مسلمانان در آمریکا خصوصا این پدیده و تبعیض علیه مسلمانان در آمریکا خصوصا دامنه دامنه هستیم که هستیم که 

کار گرفته و حتی این موضوع را برای توجیه ضرورت کار گرفته و حتی این موضوع را برای توجیه ضرورت ه ه های داخلی خود بهای داخلی خود بیاستیاستاسالم هراسی را به عنوان ابزاری در راستای تحقق ساسالم هراسی را به عنوان ابزاری در راستای تحقق س

درصد از درصد از 5656های اسالم هراسانه دولت ترامپ به حدی بوده است که های اسالم هراسانه دولت ترامپ به حدی بوده است که دیوارکشی میان مرز آمریکا و مکزیک مطرح کرده است. سیاستدیوارکشی میان مرز آمریکا و مکزیک مطرح کرده است. سیاست

ت مسجد در نزدیکی محل خانه خود ت مسجد در نزدیکی محل خانه خود انجام شد حتی نسبت به ساخانجام شد حتی نسبت به ساخ  13971397شرکت کنندگان آمریکایی در یک نظرسنجی که در آبان شرکت کنندگان آمریکایی در یک نظرسنجی که در آبان 

:نیز اشاره دارندحقوق بشرآنها در این راستا به برخی موارد نقض

ابسته به کلیسای و و“ نه به مرگ بیشتر”با شعار “  پیش  آهنگان حقوق بشر”ـ دادگستری آمریکا مذاهبی که پیرو 
. یونیتاریان در جنوب آریزونا هستند را تحت تعقیب قرار داده است

زیر پا که اعتقاد به سالح هسته ای ندارند و آن را پیمان مرگ با شیطان می دانند“ فعاالن کاتولیک”ـ حقوق 
. گذاشته می شود

اوند که مخالف تخریب طبیعت هستند نقض می شود چرا که آن را موهبت خد“ سازمان دینی راهبه ها”ـ حقوق 
.برای زیبا شدن زمین می دانند
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اند که حجم اند که حجم درصد از پاسخ دهندگان تأیید کردهدرصد از پاسخ دهندگان تأیید کرده  7474ی ی ججند. جالب آنکه در این نظرسنند. جالب آنکه در این نظرسنرده و در واقع با آن مخالف بوده ارده و در واقع با آن مخالف بوده اابراز نگرانی کابراز نگرانی ک

درصد جمعیت آمریکا درصد جمعیت آمریکا   66با وجود آنکه تنها کمتر از با وجود آنکه تنها کمتر از   شود.شود.های سختگیرانه علیه مسلمانان در آمریکا اعمال میهای سختگیرانه علیه مسلمانان در آمریکا اعمال میزیادی از تعصب و سیاستزیادی از تعصب و سیاست

وارد وارد . از جمله آنکه در برخی م. از جمله آنکه در برخی مشودشودمربوط میمربوط میمسلمانان مسلمانان به به های شکایت مرتبط با تبعیض شغلی های شکایت مرتبط با تبعیض شغلی مسلمان هستند اما یک چهارم از پروندهمسلمان هستند اما یک چهارم از پرونده

  شوند. تبعیض علیه مسلمانان در آمریکا حتی درشوند. تبعیض علیه مسلمانان در آمریکا حتی در  های شغلی میهای شغلی میمسلمانان به دلیل اعتقادات دینی از کار اخراج یا دچار سایر محدودیتمسلمانان به دلیل اعتقادات دینی از کار اخراج یا دچار سایر محدودیت

اند که به دلیل هویت مذهبی خود در اند که به دلیل هویت مذهبی خود در درصد از دانش آموزان مسلمان اظهار کردهدرصد از دانش آموزان مسلمان اظهار کرده  5555شود به نحوی که شود به نحوی که   مدارس این کشور نیز اعمال میمدارس این کشور نیز اعمال می

یک پنجم آنها نیز اظهار داشته اند که از طرف اولیای مدارس مورد یک پنجم آنها نیز اظهار داشته اند که از طرف اولیای مدارس مورد   ..اند و از آنها زورگیری شده استاند و از آنها زورگیری شده استمدارس مورد تعرض قرار گرفتهمدارس مورد تعرض قرار گرفته

ه ه ها در سطوح عالی وجود داشتها در سطوح عالی وجود داشتای است که سالای است که سال. همچنین ممانعت از آزادی پوشش زنان در آمریکا قانون نانوشته. همچنین ممانعت از آزادی پوشش زنان در آمریکا قانون نانوشتهگیرندگیرند  تبعیض قرار میتبعیض قرار می

ه شد. با ه شد. با مان به کنگره زیر پا گذاشتمان به کنگره زیر پا گذاشتعنوان نخستین بانوی مسلعنوان نخستین بانوی مسلبه به   ««ایلهان عمرایلهان عمر  »»  و نمونه آن در کنگره است که البته این موضوع با ورودو نمونه آن در کنگره است که البته این موضوع با ورود

  کند.کند.  بر مردم در سطح جامعه بعضا  در واکنش به حجاب زنان تبلور پیدا میبر مردم در سطح جامعه بعضا  در واکنش به حجاب زنان تبلور پیدا میاین حال اسالم هراسی و تأثیر آن این حال اسالم هراسی و تأثیر آن 

  پوستان پوستان نقض حقوق سیاهنقض حقوق سیاه  ––ج ج 

المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت از احترام و تضمین حقوق افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی دولتالمللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت از احترام و تضمین حقوق افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی دولتدر حالی که میثاق بیندر حالی که میثاق بین

ه رو به ه رو به شود بلکشود بلکآورد اما در آمریکا مشکالت ناشی از تبعیض نژادی نه تنها مرتفع نمیآورد اما در آمریکا مشکالت ناشی از تبعیض نژادی نه تنها مرتفع نمیبیان میبیان میها صرف نظر از نژاد، رنگ، و .... سخن به ها صرف نظر از نژاد، رنگ، و .... سخن به 

پوستان بیش از سفیدپوستان مورد خطر پوستان بیش از سفیدپوستان مورد خطر وخامت نیز گذارده است. حمل آزادانه سالح در آمریکا سبب شده است تا حیات و امنیت سیاهوخامت نیز گذارده است. حمل آزادانه سالح در آمریکا سبب شده است تا حیات و امنیت سیاه

برابر بیشتر برابر بیشتر   1010دهند. در حقیقت آنها دهند. در حقیقت آنها های با اسلحه را تشکیل میهای با اسلحه را تشکیل میقربانیان قتلقربانیان قتل  پوستان اکثریتپوستان اکثریتسیاهسیاه  ،،آمارهاآمارها  بر اساسبر اساسو تهدید قرار گیرد. و تهدید قرار گیرد. 

که آمارها از که آمارها از     رسد. شایان ذکر استرسد. شایان ذکر استبرابر نیز میبرابر نیز می  1616از سایرین در معرض خطر مرگ با سالح هستند و این آمار در رابطه با مردان به از سایرین در معرض خطر مرگ با سالح هستند و این آمار در رابطه با مردان به 

اهپوستان اهپوستان دهند. به گزارش سایت پلیس، سیدهند. به گزارش سایت پلیس، سیپوستان نسبت به جمعیت آنها در آمریکا خبر میپوستان نسبت به جمعیت آنها در آمریکا خبر میمیزان باالی خشونت پلیس در رابطه با سیاهمیزان باالی خشونت پلیس در رابطه با سیاه

درصد از آنها بدون سالح هستند. به درصد از آنها بدون سالح هستند. به   3030سفید پوستان در معرض خشونت پلیس قرار دارند که در این بین سفید پوستان در معرض خشونت پلیس قرار دارند که در این بین   ((تقریبا سه برابرتقریبا سه برابر))بیش از بیش از 

ه ه دولتمردان و مقامات قضایی بدون توجدولتمردان و مقامات قضایی بدون توج  ،،اضات نسبت به این موضوعاضات نسبت به این موضوعپوستان در آمریکا از سوی پلیس و اعترپوستان در آمریکا از سوی پلیس و اعتررغم تعدد قتل و جرح سیاهرغم تعدد قتل و جرح سیاه

تان از دیگر موارد نقض حقوق بشر در آمریکاست. نرخ تان از دیگر موارد نقض حقوق بشر در آمریکاست. نرخ های آموزشی، شغلی علیه سیاهپوسهای آموزشی، شغلی علیه سیاهپوسضضتبعیتبعی    گذرند.گذرند.و اهمیت از کنار آن میو اهمیت از کنار آن می

این امر در حالی است که وضعیت این امر در حالی است که وضعیت   ..داردداردساعات کار و درآمد این گروه نشان از استمرار تبعیض از گذشته تا به امروز ساعات کار و درآمد این گروه نشان از استمرار تبعیض از گذشته تا به امروز میزان میزان   ،،بیکاریبیکاری

  پوستان زمینه سوء استفاده کارفرمایان را فراهمپوستان زمینه سوء استفاده کارفرمایان را فراهموضعیت نامناسب شغلی سیاهوضعیت نامناسب شغلی سیاه  ..و بهبود استو بهبود است  وستان در این زمینه در حال ارتقاوستان در این زمینه در حال ارتقاسفیدپسفیدپ

اس گزارش اس گزارش کارنیز بر اسکارنیز بر اسپوستان نابرابر توزیع شده است. درآمد حاصله از پوستان نابرابر توزیع شده است. درآمد حاصله از های شغلی نیز در میان سفیدپوستان و سیاههای شغلی نیز در میان سفیدپوستان و سیاهکرده است. فرصتکرده است. فرصت

دالر بوده دالر بوده   7070//447447  آمریکاییآمریکایی  اداره کار آمریکا بر اساس نژاد و قومیت از تفاوت برخوردار است و ظرف دو سال اخیر متوسط درآمد خانواراداره کار آمریکا بر اساس نژاد و قومیت از تفاوت برخوردار است و ظرف دو سال اخیر متوسط درآمد خانوار

مد مد ه میانگین درآه میانگین درآت از آن دارد کت از آن دارد کدالر بوده است. آمارها حاکیدالر بوده است. آمارها حاکی  4848//871871های سیاهپوست نزدیک به های سیاهپوست نزدیک به است که این رقم در بین خانوادهاست که این رقم در بین خانواده

  تر است.تر است.پایینپایین  سفیدپوستانسفیدپوستانخانواده سیاهپوستان از خانواده سیاهپوستان از 
  

  ـ نقض حقوق زنانـ نقض حقوق زنان55
  

های های های گوناگون به ویژه پایان دادن به خشونتهای گوناگون به ویژه پایان دادن به خشونتبه رغم ادعاهای جوامع غربی در مورد مبارزه برای برابری زنان در حوزهبه رغم ادعاهای جوامع غربی در مورد مبارزه برای برابری زنان در حوزه

های جنسیتی همچنان زندگی اجتماعی و خصوصی زنان را در کشورهای فوق تحت تأثیر قرار های جنسیتی همچنان زندگی اجتماعی و خصوصی زنان را در کشورهای فوق تحت تأثیر قرار مبتنی بر جنسیت، تبعیضمبتنی بر جنسیت، تبعیض
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برند. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز برند. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز   های خانگی رنج میهای خانگی رنج میها زن در آمریکا از خشونتها زن در آمریکا از خشونتسالیانه میلیونسالیانه میلیون  ..دهنددهندمیمی

مورد تجاوز قرار گرفته است. مورد تجاوز قرار گرفته است.   چ زن حداقل یک نفر در طول زندگی خودچ زن حداقل یک نفر در طول زندگی خوداز هر پناز هر پن  ،،کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکاکنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا

میلیون نفر برخی از انواع خشونت جنسی را در طول زندگی میلیون نفر برخی از انواع خشونت جنسی را در طول زندگی 5252//22حدود حدود   یعنییعنی  درصد از زناندرصد از زنان  4343//66همچنین در این کشور همچنین در این کشور 

پذیرد بلکه پذیرد بلکه ییهای جنسی و خانگی صورت نمهای جنسی و خانگی صورت نماند. خشونت علیه زنان در آمریکا تنها در قالب انواع خشونتاند. خشونت علیه زنان در آمریکا تنها در قالب انواع خشونتتجربه کردهتجربه کرده

  شود. شود. محسوب میمحسوب میعلیه زنان علیه زنان ها و تبلیغات غیر اخالقی نوع دیگری از خشونت ها و تبلیغات غیر اخالقی نوع دیگری از خشونت برداری از زنان در فیلمبرداری از زنان در فیلمبهرهبهره

  

  
  

  

اما اما   ،،اقدام به پذیرش افراد کرداقدام به پذیرش افراد کرد  ““پذیرش بشردوستانه پناهندگان و پناهجویانپذیرش بشردوستانه پناهندگان و پناهجویان””بر اساس قانون بر اساس قانون   19801980دولت آمریکا از سال دولت آمریکا از سال 

تابع تصمیمات رئیس جمهور ساخت تا قابلیت تمدید و افزایش داشته تابع تصمیمات رئیس جمهور ساخت تا قابلیت تمدید و افزایش داشته   رارا  مراحل پذیرش افراد و اعطای پناهندگی به آنانمراحل پذیرش افراد و اعطای پناهندگی به آنان

رود تا رود تا ای چون سوریه انتظار میای چون سوریه انتظار میزدهزدهبه ویژه در مورد کشورهای بحرانبه ویژه در مورد کشورهای بحرانباشد. با توجه به بشردوستانه بودن موضوع پناهندگی باشد. با توجه به بشردوستانه بودن موضوع پناهندگی 

پناهجوی سوری مورد پذیرش پناهجوی سوری مورد پذیرش   1111تنها تنها   20182018اما شاهد هستیم که در سال اما شاهد هستیم که در سال   دچار محدودیت نشونددچار محدودیت نشوند  پناهجویان سوریپناهجویان سوری

آمریکا قرار گرفتند. و این امر در حالی است که ترامپ دولت قانونی سوریه و متحدان آن را به اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا قرار گرفتند. و این امر در حالی است که ترامپ دولت قانونی سوریه و متحدان آن را به اقدامات ضد حقوق بشری 

ن و پناهندگان را تلویحا  ن و پناهندگان را تلویحا  . چراکه مهاجرا. چراکه مهاجراکندکندجلوگیری میجلوگیری مین و کودکان ن و کودکان ورود مهاجرت پناهندگاورود مهاجرت پناهندگا  ازاز  در حالی کهدر حالی کهکند کند متهم میمتهم می

دهند و در این راستا رفتارهای غیر اخالقی را در دهند و در این راستا رفتارهای غیر اخالقی را در افرادی تلقی میکند که حیات و امنیت شهروندان را مورد تهدید قرار میافرادی تلقی میکند که حیات و امنیت شهروندان را مورد تهدید قرار می

  دانند. دانند. برخورد با آنها مجاز میبرخورد با آنها مجاز می

مهاجران را در کشور خود مهاجران را در کشور خود   افزایش داد تا از این مسیر دامنهافزایش داد تا از این مسیر دامنه  66به به   44ه برنامه تغییرات ویزا را از ه برنامه تغییرات ویزا را از ننترامپ در سال گذشته دامترامپ در سال گذشته دام

سال اخیر رسیده است. سال اخیر رسیده است.   3030ترین میزان درترین میزان درعالوه بر این میزان پذیرش پناهجویان با روی کار آمدن وی به پائینعالوه بر این میزان پذیرش پناهجویان با روی کار آمدن وی به پائین  ..کاهش دهدکاهش دهد

حقوق آنها در مواردی چون حفظ رکن خانواده نقض حقوق آنها در مواردی چون حفظ رکن خانواده نقض   بلکهبلکهدر آمریکا تنها با موضوع کاهش پذیرش روبرو نیستند در آمریکا تنها با موضوع کاهش پذیرش روبرو نیستند   ننپناهجویاپناهجویا

ستند ستند توانتوان  ، که بر اساس آن کودکان در السالوادور ، گواتماال، و هندوراس می، که بر اساس آن کودکان در السالوادور ، گواتماال، و هندوراس می””کودکان آمریکایی مرکزیکودکان آمریکایی مرکزی””مه مه شود. لغو برناشود. لغو برنامیمی

ند بپیوندند توسط دولت ترامپ از آن جمله است . جدا کردن ند بپیوندند توسط دولت ترامپ از آن جمله است . جدا کردن ددبه والدین خود که بطور  قانونی به آمریکا مهاجرت کرده بوبه والدین خود که بطور  قانونی به آمریکا مهاجرت کرده بو

مپ در خصوص مهاجران است. بر اساس آمارهای غیررسمی مپ در خصوص مهاجران است. بر اساس آمارهای غیررسمی کودکان از والدین از دیگر سیاستهای ضد حقوق بشری تراکودکان از والدین از دیگر سیاستهای ضد حقوق بشری ترا

ای از کودکانی ای از کودکانی تواند جامعهتواند جامعه  کودک پیش رفته است که خروجی آن میکودک پیش رفته است که خروجی آن می  26002600شمار کودکان جدا شده از والدین از مرز شمار کودکان جدا شده از والدین از مرز 

  های عدیده روانی هستند.های عدیده روانی هستند.باشد که دچار آسیبباشد که دچار آسیب
  

  ـ نقض حریم خصوصیـ نقض حریم خصوصی77
  

خصوصی آنها را نقض و اقدام به کنترل ارتباطات تلفنی و ایمیلی و حتی خصوصی آنها را نقض و اقدام به کنترل ارتباطات تلفنی و ایمیلی و حتی دولت آمریکا به منظور کنترل شهروندان، حریم دولت آمریکا به منظور کنترل شهروندان، حریم 

کند. آمریکا علی رغم شعارهای بشردوستانه و احترام به حریم خصوصی افراد با کند. آمریکا علی رغم شعارهای بشردوستانه و احترام به حریم خصوصی افراد با های افراد میهای افراد مینهنهییسوابق پزشکی و سایر پیشسوابق پزشکی و سایر پیش

ریکا به راحتی در اختیار ریکا به راحتی در اختیار آمآم  ننندانداوووه داده است و اطالعات شهروه داده است و اطالعات شهرللاین اقدامات را قانونی جاین اقدامات را قانونی ج““میهن دوستیمیهن دوستی””تصویب الیحه تصویب الیحه 
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  ““فیس بوکفیس بوک””اند. اند. ر به همکاری با دولت آمریکا شدهر به همکاری با دولت آمریکا شدهااادادوو  ،،های فن آوریهای فن آوریکتکتگیرند. همچنین شرگیرند. همچنین شرار میار میررهای جاسوسی قهای جاسوسی قسرویسسرویس

تاکنون تاکنون   20172017کند و از سال کند و از سال عات کاربران را نقض میعات کاربران را نقض میه امنیت اطاله امنیت اطالککهایی است هایی است میلیارد کاربر از جمله شرکتمیلیارد کاربر از جمله شرکت  22  بیشت ازبیشت از

میلیون میلیون   5050میالدی اخباری مبنی بر استخراج اطالعات میالدی اخباری مبنی بر استخراج اطالعات   20182018  های متعدد امنیتی شده است. در ابتدای سال های متعدد امنیتی شده است. در ابتدای سال   دچار رسواییدچار رسوایی

یافت. یافت.   میلیون کاربر افزایشمیلیون کاربر افزایش  8787اه این آمار به اه این آمار به ها را افزایش داد و البته پس از چند مها را افزایش داد و البته پس از چند مکاربر فیس بوک منتشر شده که نگرانیکاربر فیس بوک منتشر شده که نگرانی

کمبریج کمبریج ””ه طی آن شرکت داده کاوی و تحلیل داده با عنوان ه طی آن شرکت داده کاوی و تحلیل داده با عنوان شود کشود کآمریکا میآمریکا می  20162016این موضوع مربوط به انتخابات این موضوع مربوط به انتخابات 

  از اطالعات شخصی افراد به منظور تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سوء استفاده کرده است.از اطالعات شخصی افراد به منظور تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سوء استفاده کرده است.    ““آنالیتیکاآنالیتیکا
    

  هاهاـ نقض حقوق مطبوعات و رسانهـ نقض حقوق مطبوعات و رسانه88

  

ه در بیند کچون یکی از بنیادهای دموکراسی بلکه مانند رقیب میها را نه آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ رسانه

جنگ علیه آزادی بیان را ها به عنوان دشمن مردم دن رسانهکند. وی با خطاب قراردا برابر آنها آشکارا نفرت خود را بیان می

یادآوری افول کند.  45جایگاه به رتبه  ها با تنزل دوشروع کرده و سبب شده است تا جایگاه آمریکا در ارزیابی جهانی آزادی رسانه

و خشونت علیه  ای ترامپ زمینه افزایش تهدیداند که سیاست رسانهاظهار داشته متحد که کارشناسان سازمان مللشود می

ا  زاده که اصالت «پرس تی وی»خبرنگار  «مرضیه هاشمی»دستگیری  داشته است. در این زمینه باید از خبرنگاران را به دنبال

دی ماه گذشته در فرودگاه سنت لوئیس دستگیر و به واشنگتن  23آمریکاست اشاره کرد. او در سفر اخیر خود به آمریکا در 

شود. برای المللی نیز دنبال میها و خبرنگاران در سطح بینطور کلی سیاست دوگانه ترامپ در قبال رسانههانتقال داده شد.  ب

باید اشاره کرد. با وجود گزارش سازمان سیا مبنی بر نقش مستقیم ولیعهد سعودی در  «جمال خاشقچی»قتل  مثال به موضوع

گیری فوق خام است و ترامپ با وجود آگاهی از نقش ریاض در قتل خاشقچی از قتل خبرنگار سعودی ترامپ اعالم کرد نتیجه

 کرد.ن نشینیله میلیاردی خود در حوزه تسلیحات با ریاض عقبممعا
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