ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ در ﺣـﺪ ژﺳـﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ /آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﻧﻤﺎد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ رﺳﻮل ﺻﻔﯽ زاده ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ

ارﺷﺪ

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﯾﺎداﺷﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻪ
ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺧﻮد ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ اﻣﺮی ﻣﺰﺣﮏ ﺧﻨﺪه آور اﺳﺖ.

ﺑﺮای

اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از رﺧﺪادﻫﺎ ژﺳﺖ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ادﻋﺎﺳﺖ و در ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺧﻼف اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺸﺘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ژﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﻮادﺛﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺷﻐﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق و
ﻓﺠﺎﯾﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻠﯿﮏ ﻣﻮﺷﮏ از ﻧﺎوﭼﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮﺑﺎس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺷﻬﺎدت ﺑﯿﺶ
از  290ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم اﯾﺮان و ﻫﺰاران ﺟﻨﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺟﺎی
ﺟﺎی دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و رژﯾﻢ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ارﺳﺎل ﺳﻼح ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن اﻋﻢ
از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﯾﻤﻦ ﺗﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان در ﺻﺪد ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ
آﻧﻬﺎ ﮔﺎوﻫﺎی ﺷﯿﺮده آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﻫﺎﺳﺖ و اﮔﺮ
رﻓﺘﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺣﺎﻓﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام
ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮏ روی ﺳﮑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﻧﻮع آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻘﺾ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﻤﺎد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و
اﻣﺎ ﺗﺤﻮﻻت اﻣﺮوز اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ روی دﯾﮕﺮ ﺳﮑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻋﺘﺮاﺿﺎت داﺧﻠﯽ رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﺣﻘﻮق
از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر

ﻧﺸﺎن داده آﻧﭽﻪ در ﭘﺸﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ درﺻﺪد
ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ  .در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﻟﺬا ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮدر ﻧﻈﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﻪ وﺿﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ در ﻋﺮﺻﻪ
داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮﭼﯽ ادﻋﺎﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ و ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﺳﻘﻮط ﻗﺮار دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ
دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺮاغ راه آﯾﻨﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم
ﺧـﻮد را ﺑـﻪ رﺳـﻤﯿﺖ ﻧﻤـﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺪ درس ﻋـﺒﺮت و ﻧﺸـﺎﻧﻪ اﯾﺴـﺖ ﺑـﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮐﺪﺧﺪا اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات در ﺑﺮﺟﺎم و اﻧﺠﺎم ﺟﻨﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﭼﻮن ﺗﺮور ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ و … ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ
و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ادﻟﻪ ای
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮق ﻫﺴﺘﻪ ای ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

