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 چکیده

را به دلایل حقوق بشری و  رهایی است که سایر کشورهاکشو ۀدر زمر امریکاایالات متحده 

که درحالی، دهدتحریم قرار می و دهیگزارش، تحت پایش ،شهروندیهای آزادی نکردنِ رعایت

سال اخیر همواره با  صدکیبیش از  رغم تحولات تقنینیِ بهآن کشور وضعیت حقوق شهروندی در 

توصیفی و با  ـدر این مقاله با روش تحلیلی  .استهمراه بوده سیستمی  هایای از نقضمجموعه

عوامل دهیم که پاسخ می پرسشمقررات عمومی و آمار به این ، نینقوا، استفاده از اسناد حقوقی

عمده دلیل به  ؟مبانی و چیست، حقوقینظر از نقض حقوق شهروندی در ایالات متحده امریکا 

 هاینقضبه گردد که ساختار متعارض و تبعیض ذاتی قانون اساسی و قوانین داخلی برمی

و در عمل مانع الگوگیری از این  استانجامیده  ریکاامسیستمی حقوق شهروندی در ایالات متحده 

 .نظام حکمرانی به جهت بحران مشروعیت ناشی از نقض حقوق بنیادین و مشروع افراد شده است
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 مقدمه

اقتصادی ، اجتماعی، موظفند حقوق سیاسیهمۀ کشورها المللی اسناد حقوق بشری بینبراساس 

در غالب  .(Sriram & others, 2014: 39) فرهنگی پایه را برای شهروندان خود فراهم کنند

تری از های کاملظرفیت، ج در قوانین و اصول کلی حقوقی ملیالزامات مندر، سالاری مردمرهاکشو

صیانت و تضمین ، ی فلسفی خود شناساییهابرداشت براساسهای بومی و این حقوق را در قالب

عادلانه و مطابق اصل حاکمیت قانون ، شدههای تضمیناز حقوق و آزادیها آن تا شهروندان اندکرده

 گویندرا حقوق شهروندی می های اخیر در بستر نظام حقوق ملیاین حقوق و آزادی .شوندمند بهره

(Beaumont, 2003: 97). و است بیان شده  مقررات عمومی و اصول حقوقی، این حقوق در قوانین

باوجوداین  ؛پذیرندمی های سیاسی و قضایی اثراساسی و رویه یهاعرف، هااز این الزام رهاساختا

متفاوت از الفاظ قوانین باشد و به ، وابسته به تاریخ و مسائل اجتماعی، رهاهم از هنجاممکن است ف

شده شکل های متفاوت از الفاظ و متون نوشتهبر درکنیز مبتنی رهاو رفتا رهاهمین دلیل ساختا

و دو سطح ساختاری و عملکردی شاهد  رهاطبیعی است که بین سطح هنجاکاملًا  ؛ بنابراینگیرندمی

های های حقوقی که تحولات حقوق بشری جلوتر از پارادایمویژه در نظامبه ؛های عمیق باشیمکافش

که قوانین متعددی از یعنی درحالی؛ خشن و نژادپرستانه نهادینه شده است ذهنی و عادات اجتماعی 

نان نظام قضایی و ساختار عملکردی دولت همچ ،اندلغو شدهها آن آمیزجمله مندرجات تبعیض

های آن با اعلام و نمونه کنندمیخود را بازتولید و اجرایی  ۀآمیز گذشتهای خشن و تبعیضکلیشه

های دولتی از جمله ارتش و دستگاه، ان خشن پلیسمأمور ۀبرائت دادگستری ایالات متحده دربار

های متعدد از مونهن .اندکردهقتل و نقض حقوق بنیادین افراد ، تجاوز، اقدام به شکنجه، اداره مهاجرت

 مأموربه مدت هشت دقیقه توسط  3«پا روی گردن»با تکنیک  پوستسیاه 2جرج فلویدکشتن  1جمله

                                                      
 هدف مرتبه شش حداقل آنکه از پس براون مایکل نام به ، نوجوانیامریکا فرگوسن شهر در 1219 اوت 1 در. 1

 در را زیادی هایناآرامی حادثه این. نداشت نیز سوءسابقه و نبود مسلح براون. باخت گرفت، جان قرارگلوله  شلیک

اختاریافته و تبعیض س معترضان، نژادپرستی که دلیل این به برافروخت، بیشترهای جنوبی و سایر ایالت فرگوسن شهر

 بعید نبود؛ پس مسلح براون داد گزارش زمینه این در المللبین عفوسازمان . دانستندمی تیراندازی در دخیل عاملی را

  .(Internationa Amnesty, 2014) باشد پلیس علیه جدی تهدیدی او که بود
2. George Floyd’s Death 

3. Chokeholds 
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 شودمیاعمال زیاد ان مأمورتکنیکی که توسط  .بود 1212می 11در  1درک شوین پوستسفیدپلیس 

چنین رفتاری داشته  در مواردی لازم است و پلیس باید با افراد بد، ترامپجمهور رییس و از نظر

 پوستسیاهبه شلیک هفت گلوله  کمی از ماجرای قبلی، ۀدر فاصل(. Beauchamp, 2020) باشد

در  یافتهساختارنشان از نژادپرستی و تبعیض ، در مقابل چشم خانواده 2جیکوب بلیکبا نام   دیگری

 .ویژه پلیس داردساختار دولت به

و  3«ها خواستار نظم و قانون هستندییامریکا»از نظر او  استاز آن رو این اقدام  ،ترامپ ۀبه عقید

یی با اقدامات شدید امریکانظم ، ییامریکاترتیب در قالب یک پارادایم ذهنی حاکم بر حکمرانی بدین

 اظهارات .(Kelly & Naylor, 2020) بیانجامدحتی اگر به قتل و خشونت افراد  ؛شودمیپلیسی محقق 

 ۀاستفاد»چراکه  ؛ستامریکامغایر اصلاحیه چهارم قانون اساسی ایالات متحده  وضوحبهجمهور رییس

این روش  .ممنوع است مطلقاً « کشنده و یرقانونیغ حد از شیب، هیتوجقابلریغ یروین از حد از شیب

گیرد و این همان شکاف ها و مخالفان دولت به صورت شایع مورد استفاده قرار میدر قبال اقلیتاغلب 

این پرسش ، با تبیین واقعیت این ساختار حقوقی .شودمیمحسوب  امریکاامد در نظام حقوقی پربس

 ثیح از»ها عبارت است از اینکه و رویه رهاساختا، رهامقاله با روش توصیفی و تحلیلی بررسی هنجا

 «؟کدام است امریکا متحده الاتیا در یشهروند حقوق نقض عوامل و یمبان یحقوق

، امریکامتمرکز بر نقض حقوق بشر و شهروندی در داخل  قیق در آثار فارسیاین تح ۀپیشین

روز و متنوعی در این حوزه ههای حقوقی برود تحقیقات و بررسیهرچند انتظار می ؛ضعیف است

ی رهابرخی از معدود کا .چه از منظر مبانی و هنجاری و چه ساختاری و رفتاری صورت گرفته باشد

 امریکاتحلیل وضعیت داخلی حقوق بشر و شهروندی در ایالات متحده  ۀصبغشده که البته انجام

 :بوده است عبارتند از شانتوجهمورد 

 نظام یمورد مطالعه) سمیترور با مبارزه در یشهروند و یبشر حقوق یهاچالش» ۀمقال .1

فصلنامه آفاق  88مندرج در فصلنامه شماره ، «(رانیا یاسلام یجمهور و امریکا متحده الاتیا یحقوق

 ؛پرداخته است امریکاامنیت که به نقض حقوق بشر و شهروندی ناشی از قوانین ضد تروریستی در 

                                                      
1. Derek Chauvin 
2. Jacob Blake 

3. Americans Demand Law and Order 
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 متحده الاتیا: یمورد مطالعه) یکارنومحافظه نظام در بشر حقوق تیوضع یابیارز»مقاله  .1

، شهروندان و نایزندان، انپوستسیاه حقوق نقض به( 91 دوره) استیسمجله  1در شماره که ( امریکا

ی توسط دولت منی و یپاکستان انیرنظامیغ به ییامریکا یپهپادها یموشک ۀحمل و زنان، مهاجران، فقرا

 ؛پرداخته است امریکا

 حمله یمورد مطالعه: بشر حقوق و یالمللنیب حقوق نقض در امریکا کیستماتیس اقدامات» ۀمقال .8

 یبشر حقوق پژوهشنامه فصلنامه( 11 یاپیپ) 9 شمارهکه در « ژنو ونیکنوانس نقض و فلوجه به امریکا

 ؛نگارش یافته است امریکاالمللی حقوق بشری توسط دولت ایالات متحده با رویکرد نقض اسناد بین

 استیس صلنامهف که در حقوق بشر یالمللنیب یهامیرژ نقض و بزرگ یهاقدرت ۀمقال .9

از نقض ای مجموعه، اسناد حقوق بشری اساسبر، 1812 سال 11 دوره مندرج در شماره، یخارج

را مورد  رهاو رژیم اسراییل و برخی دیگر از کشو امریکاالملل توسط ایالات متحده حقوق بشر بین

 ؛پردازددهد و کمتر به مباحث حقوق بشر داخلی و حقوق شهروندی میمطالعه قرار می

 صرفاً براساسمنظم و  به طورهای مجلس شورای اسلامی که نه های مرکز پژوهشگزارش .1

 نقض»(، 1811) «امریکا توسط بشر حقوق نقض قیمصاد»تحت عناوینی ، تقاضای نمایندگان

 نقض گزارش»(، 1811) «آلمان و فرانسه، سیانگل، امریکا در بشردوستانه و بشر حقوق کیستماتیس

شماره و تا  1که در « حقوق بشر»و خبرنامه ( 1811) «1221 سال در متحده الاتیا در بشر حقوق

 .توسط دفتر سیاسی منتشر شده است 1811سال 

 امریکامبانی هنجاری حقوق شهروندی در ایالات متحده  .5

 یقانون به طور که است حقوق ازای مجموعه شامل متحده الاتیا در های عمومیو آزادی حقوق

 ،هاالتیا یاساس قانون (،حقوق منشور ویژهبه) 1811مصوب  متحده الاتیا یاساس قانون توسط

 دولت یهایپرسهمه، یالتیا انگذارقانون و کنگره مصوب قوانین، یعرف المللبین حقوق و معاهدات

مطابق قانون  .کندمستقر شده و دیوان عالی و نظام قضایی از آن صیانت می شهروندان ابتکارات و

 رشهروندانیغ در مواردی و مریکاامردم  یبرا شهروندی ناپذیراجتناب حقوق، فدرال دولتاساسی 

به تصویب  1811که در ایام ناامنی در  امریکامطابق متمم چهارم قانون اساسی  .است شده نیتضم

 تیمصون و اسناد و اوراق، مسکن، جان تیامن حق»: رسیده است امریکااساسی  گذارقانون
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 بازداشت حکم گونهچیه و شودمی نیتضم رموجهیغ فیتوق و شیتفت برابر در مردم یهاییدارا

 محل و یرسم اعلام ای سوگند با محتمل یلیدل هیپا بر مگر ؛شودمین صادر اموال فیتوق ای اشخاص

حدود صد سال بعد  .«شود مشخص دیبادقیقاً  ،شود فیتوق دیبا که یاموال ای اشخاص و شیتفت مورد

مشاهده  ـو نه رفتاری  ـجاری هایی از نفی تبعیض هننشانه( 1181) در بخش اول اصلاحیه سیزدهم

 ای رنگ، نژاد سبب به را متحده الاتیا شهروندانرأی  حق گرید التیا هر ای متحده الاتیا»: شد

به تصویب  گاههیچ 1هابرخی اصلاحیه ،باوجوداین .«کندنمی محدود ای ینف، یبردگ سابق طیشرا

، یاساس قانون اصلاحات قیطر از زمان گذشت با حقوق نیا .نرسید و در حد پیشنهاد باقی ماند

 نیقوان تیصلاح فدرالی هادادگاه، متحده الاتیا در .افتی تکامل ییقضا نظارت و یگذارقانون

 .دارند را بشر حقوق یالمللبین

حقوق  ۀدر حوز ایخود برجسته ۀبه نوب سند هنجاری  امریکاقانون اساسی ایالات متحده هرچند 

حقوق بسیاری از  ۀیافتسو واکنشی به نقض سازمانیکولی از ،بشر داخلی و شهروندی است

، هاتبارلاتین، انپوستسیاه، ویژه به واسطه تبعیض در قلمروهای مختلف نسبت به بومیانها بهییامریکا

 پرستیتوسط بسیاری از قوانین عادی همانند قانون میهن مروربهدیگر و ازسوی ؛زنان وغیره است

و ( و اصلاحات بعدی 1111) قانون ضد تروریستی(، 1221) قانون امنیت میهن(، 1221 اکتبر 11)

و ( 1221) و مقرراتی مانند فرمان دادگاه نظامی(، و اصلاحات متعدد 1181) قانون وضعیت اضطراری

های بسیاری از حقوق و آزادی ،واضحیکاملاً شکل ه ب( 1221سپتامبر 18) 18119فرمان اجرایی 

داده  افزایش ایگسیختهی امنیتی را به صورت لجامنهادهااختیارات ده است و کر بنیادین را نقض

براین علاوه .و حریم خصوصی را مورد تجاوز قرار دادندکردند دادرسی عادلانه را متوقف  است که

اجتماعی بسیاری هستند که حقوق  ـهای حقوقی کلیشه، مقررات دولتی، قضایی ـهای حقوقی عرف

تصورشان این است که  کما اینکه؛ کندها را تهدید و نقض کرده و میییامریکای فردی و اجتماع

 شانین عامل نقض حقوقترمهمسو یککه ازدرحالی ؛کندمی را تضمینها آن فدرالیسم حقوق

توجهی از حق های قابلدیگر نظام سیاسی فدرال بخشها و قوانین فدرال بوده و ازسویسیاست

 .تحدید کرده است ،ین حقوق سیاسی استترمهمرا که ها آن رنوشتمشارکت و تعیین س

 

                                                      
 . دنکننمی محدود یا نفی افراد جنسیت براساس را قانونی حقوق تساوی هاایالت از یکهیچ یا متحده ایالات. 1
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 امریکاقلمروهای نقض موضوعی حقوق شهروندی در ایالات متحده  .2

با توجه به ، امریکافرهنگی و اقتصادی در ، اجتماعی، های سیاسیهای شهروندی مشتمل بر حقحق

برای اتباع ایالات  ،شودمیان محسوب سیاسی و نظامی جه، اقتصادیاول  اینکه این کشور قدرت 

 :اهم این حقوق عبارتند از .شودمیمعمول نقض  به طور امریکامتحده 

 نقض حق بر دادرسی عادلانه .5-2

 متهم، یفرکی یهایدادرس هیلک در»: امریکاقانون اساسی ایالات متحده ( 1811) ششم هیاصلاحمطابق 

 و التیا طرفیب منصفههیئت توسط یعلن و عیسر ۀمکمحا حق: بود خواهد برخوردار لیذ حقوق از

 حق؛ باشد ردهک نییتع شیپ از قانون دیبا را مزبور ۀمنطق، است داده رخ آن در جرم هک یامنطقه

 شهود احضار حق؛ دهندیم شهادت او هیعل هک یشهود با مواجهه حق؛ اتهام لیدل و تیماه از یآگاه

که در نظام حقوقی  ایباوجوداین حق بدیهی .«خود از دفاع یبرا لکیو داشتن حق و؛ خود نفع به

رعایت  امریکاخارج از قلمروی سرزمینی  است، قرار گرفته گذارقانوننیز مورد تصریح  امریکا

خارج از قلمرو سرزمینی  امریکانظام قضایی  11111 چهاردهم هیاصلاح یکم بخشبراساس  .شودمین

ها زندان مخفی در اروپا حاکم نیست تا دادرسی عادلانه معنا ده و ،ریببگرام و ابوغ، همانند گوانتانامو

موجب قانون پاتریوت و قوانین ضد تروریستی چون امنیت بر حقوق بشر و ه بدیگر ازسوی .پیدا کند

 شودمین اجراها نسبت به غیرامریکایی 2«آزادی از ترس» ۀو نظریاست اولویت پیدا کرده ها آزادی

(Smith, 2020: 142). جمهور بوش طراحیرییس اقدامات بسیاری در زمان، بر همین نظریهمبتنی 

 :آیدمیو همچنان به اجرا در شده است

 ؛سپتامبر 11عنوان تروریست در همان روز واقعه دادن مسلمانان بهو خطاب قرار اسلاماتهام تروریسم به . 1

آنان  گذاشتن  بازداشت و در فشار ، لمانانویژه مسبسیاری از شهروندان به ۀنقض حقوق اولی. 1

 ؛برای اخذ خسارت

                                                      
 قضایی صلاحیت تابع و اندکسب کرده را متحده ایالات تابعیت یاشوند می متولد متحده ایالات در که افرادی کلیه. 1

 کرد نخواهد اعمال یا وضع را قانونی ایالتی هیچهستند.  شانمحل اقامت ایالت ۀتبع و متحده ایالات ۀتبع ،هستند آن

 مقتضی قانونی مراحل طی بدون را کسی ایالتی هیچ دهد و کاهش را متحده ایالات اتباع هایمصونیت یا امتیازات که

 . سازدنمی محروم قضایی حوزه رد قانون مساوی حمایت از نیز و مالکیت حق زندگی، آزادی یا از
2. Freedom from Fear 
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 ؛1211ان یتا پا یرنظامیهزار غ 922-122ش از یشتن بکتهاجم به عراق و افغانستان و  .8

 ؛«عادلانهجنگ »یا  «جنگ مقدس»ی مبارز علیه تروریسم با عنوان رهاکشو ائتلافایجاد . 9

 ؛ماه 1در عرض کمتر از  حقوق بنیادین و مشروع افرادبا ر مغای ای از قوانین امنیتیدوین مجموعهت .1

 ؛ی و غیرقانونی در سراسر جهانهای سرّو گسترش زندان تأسیس. 1

 ۀعنوان رزمندبهه ک حقوق برای زندانیانی ۀگرفتن اصول دادرسی منصفانه و اصول اولیندرنظر. 8

 .(11: 1811، غمامی) «اندشده یدشمن زندان

 حریم خصوصینقض حق بر  .2-2

ولی از است، مورد توجه قرار نگرفته  امریکادر قانون اساسی  صراحتبه 1هرچند حریم خصوصی

آید که از برمی گونهاین 1111 چهاردهم هیاصلاحو  1811 چهارم هیاصلاحدر « منع تفتیش»عبارت 

های این رویکرد در رویه .یک ارزش است امریکااحترام به حریم خصوصی در ، لحاظ هنجاری

حق »تحت عنوان  2«نتیکاتاد علیه کلودعوای گریس»ی از جمله دعوا امریکامکرر دیوان عالی کشور 

همانند  هاییهاین ارزش با طرح نظری .(US Legal ,2013) ملاحظه استقابل 3«شدن رهابر تنها 

متعدد از جمله  آزادی از ترس وغیره به محاق رفته است و قوانین، اولویت امنیت، مبارزه با تروریسم

قانون مبارزه با ، قانون پاتریوت(، و اصلاحات بعدی 1181) قانون نظارت بر اطلاعات خارجی

به علاوه دولت  .شدت مخدوش شده استوغیره به، سازی نظارت الکترونیکیقانون مدرن، تروریسم

سادگی هبرا ها ییامریکاها و غیرییامریکااطلاعات  GCHQو  NSA, CIA, R & AWویژه به

ی خصوصی نهادها .دهدقرار می استفادهسوءو مورد کند میفروش وخرید و سرقت، آوریجمع

 .دهندنیز چنین رفتاری را مکرر انجام می اهوی و گوگل، بوکسیف، اپل، آمازوننیز همانند  امریکا

 ییامریکا نشهروندااطلاعات ، مشابه یهایافشاگر و اسنودن ادوارد ۀشدمنتشر یافشاگر براساس

 قرار وتحلیلتجزیه مورد واست  گرفته قرار امریکا یجاسوس یهاسیسرو اریاخت در راحتیبه

 و نظارت دادگاه آنکه از پس، است داده قرار هارسانه اریاخت در اسنودن که یاسناد بقط .ردیگیم

 بهرأی  ـ شدیم انجام آن بقط دیبا یمل تیامن انسژآ یهایجاسوس کهـ  یخارج اطلاعات

                                                      
1. Privacy 

2. Griswold v. Connecticut 

3. The Right to be Let Alone 
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است  کرده نهیهز دلار هاونیلیم امریکا یمل تیامن انسژآ، است داده یجاسوس برنامه بودن یرقانونیغ

 کمار و ،اهوی عامل ریمد و ییاجرا ریمد ریما سایمر .وادارد یهمکار به را یفناور یهاشرکت تا

طات ارتبا ۀنیزم در( NSA) امریکا یمل تیامن انسژآ یجاسوس برنامه از کسبویف گذاربنیان گزاکربر

 .(1: 1811، بابایی) «کردند انتقاد رهاکشو گرید و ییامریکا شهروندان ینترنتیا

 نقض حق بر تعیین سرنوشت .5-2

نظامی که ماده اول قانون  .دهدسالار نشان میاز آن یک نظام مردم، امریکانظام هنجاری حاکم بر 

اختیارات  ،است و در ده بخش( س نمایندگان و سنامجل) اساسی آن در مورد نظام پارلمانی دورکنی

در ادامه نظام  .را با حفظ تفکیک قوای مطلق برای پارلمان مشخص کرده است ایگسترده

 .دارد ایدوم تبیین شده است که ساختار پیچیده ۀانتخاب مردم در ماد براساسجمهوری آن ریاست

و قواعد مربوط به  1هاویژه کالج الکترالبه یکاامرجمهوری در ایالات متحده نظام انتخابات ریاست

مانع تحقق حق بر تعیین  2،«کندخود می آرا را از آن   ۀبرنده هم»جمهور همانند رییس انتخاب

در نظام تفکیک قوای  امریکاترین مقام سیاسی سرنوشت و مجموعه حقوق سیاسی در انتخاب عالی

در اختیار دو صرفاً تا گردش قدرت در آن است ه شدسبب همین پیچیدگی  .مطلق استریاستی شبه

 در آن قدرت نیشتریب هک است یاجامعه از یانمونه امریکا» .داری باشدهای سرمایهحزب و جریان

 ۀدربار نفر 8819 حدود ییامریکا ونیلیم 111 از 1111 سال در .است افراد از یمحدود تعداد دست

 یهاشرکت درآمد چهارمسه، هاکبانعواید  از یمین افراد نیا .گرفتندیم میتصم یتکممل مهم مسائل

 را یونیزیتلو یهاشبکه و دارنددر اختیار  را تیاستروال در یگذارهیسرما بزرگ یهاشرکتو ، مهیب

 ۀفیوظ یزمان، سویی از .شودمی استفاده مردم نام به قدرت از هک است یقتیحق نیا و کنندمی اداره

 ؛بود یخارج یدهایتهد با مقابله و افراد اموال و مال از حراست، تیامن و منظ جادیا تنها دولت

 و تأثیر شهروندان یزندگ یهاجنبه ۀهم بر دولت و است شده ترگسترده اریبس تیمسئول نیا امروزه

 .(882: 1811، غفوری و داوند) «دارد نظارت

کالج »در طراحی نهاد  ،اده دومبخش اول م 1قانون اساسی ایالات متحده در بند  به علاوه نظام

تنظیم  ونینوانسک نمایندگان در .با تبعیض نژادی بنا شده است همراهاعتمادی بی برمبتنی« الکترال
                                                      
1. The United States Electoral College 
2. Winner-take-all Systems 
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الکساندر  .کردندرد را مردم  یجمهور با آرارییس طرح انتخاب مستقیم 1(1818) یاساس قانون

با این توضیح که منافع ملی با انتخاب ، هاستفدرالی 11در مقاله  ،از دیگر نمایندگان مؤثر 2همیلتون

و ممکن است مفاسدی ناشی از توجه به خواست برخی اقشار رخ دهد و  شودمیمستقیم مخدوش 

شده و از طریق گزینشگران مدیریت امکان انتخابات حزبی  ، جمهور شودرییس صلاحیتیک بی

داشته  یدسترسبه اطلاعاتی توانند شگران میگزینکرد به علاوه استدلال  .داده استمطمئن را پیشنهاد 

 .(Hamilton, 1788: 68) عموم نیستاختیار باشند که در 

هایی مانند کالیفرنیا در در واقع ایالت .گرددبرمیها یأنهاد کالج الکترال به ارزش ر یادیبن یضتبع

تری نسبت به کمرأی  وزن ،ان در آن هستندپوستسیاهکه جمعیت بیشتری از رأی  11جنوب با 

 181) در وایومینگرأی  ترتیب که یک؛ بدیندارندرأی  شمال مثل وایومینگ با سه های سفیدایالت

 ارزش داردچهار برابر یک رأی در کالیفرنیا  ،میلیون نفر 1/81بیش از  یبا توجه به جمعیت( هزار نفر

(Apportionment of the U. S. House of Representatives Based on the Census, 2010). 

 هاها در انتخابات الکترال بر حسب ایالت. تعداد گزینشگران و ارزش رأی آن5جدول شماره 

 ایالت ارزش ×تعداد گزینشگران 

 کالیفرنیا 11 × 1=  11

 تگزاس 81 × 1=  81

 نیویورک، فلوریدا 11 × 1=  11

 پنسیلوانیا، نویزایلی 12 × 1=  92

 اوهایو 11 × 1=  11

 میشیگان، جورجیا 11 × 1=  81

 کارولینای شمالی 11 × 1=  11

 نیوجرسی 19 × 1=  19

 ویرجینیا 18 × 1=  18

                                                      
1. The Constitutional Convention in 1787 (Virginia Plan)  
2. Alexander Hamilton 
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 ایالت ارزش ×تعداد گزینشگران 

 واشینگتن 11 × 1=  11

 تنسی، ماساچوست، ایندیانا، آریزونا 11 × 9=  99

 ویسکانسین، میسوری، سوتامینه، مریلند 12 × 9=  92

 ینای جنوبیکارول، کلورادو، آلاباما 1 × 8=  18

 انایلوییز، کنتاکی 1 × 1=  11

 کنتیکت، اورگان، اوکلاهاما 8 × 8=  11

 یوتا، نوادا، پیسیسیمی، کانزاس، لوآ، آرکانزاس 1 × 1=  81

 ویرجینیای غربی، نیومکزیکو، نبراسکا 1 × 8=  11

 رودآیلند، نیوهمپشایر، مین، آیداهو، هاوایی 9 × 1=  12

19  =1 × 98 
، داکوتای شمالی، مونتانا، سیواشینگتن دی، دلور، سکاآلا

 وایومینگ، ورمانت، داکوتای جنوبی

 جمع گزینشگران = 181

جیمز جمعیت است و حسب نظر  براساس ،سهمی که هر ایالت برای کالج الکترال داردظاهراً هرچند 

افراد  (های جنوببیشتر ایالت)ار دهای بردهبرای همراهی ایالت، ییامریکاان گذارقانونو سایر  مدیسون

 ؛(Madison, 1990: 57- 60) که از طریق گزینشگران ایالتی در انتخابات شرکت کنندبلنه مستقیم 

پاداش »با عنوان امتیاز رأی  و بدون حق پنجمضمن اینکه تعداد سیاهان را در هر ایالت با ضریب سه

 ،دولت فدرال ۀمارش آرا در هر ایالت بدون مداخلش ۀنحو. (Wilentz ,2019) کردندمیمحاسبه  1«برده

در خود را اقتدار سفیدها بتوانند  تا به صورت تاریخی 2ه بوددولت ایالتی گذارده شد گذارقانون ۀبر عهد

مشتمل بر ( 3گذاربنیانپدران ) نمایندگان شاخص .بر بومیان و سیاهان اعمال کنندروش اجرا و محاسبه 

چون نظام حکمرانی در  کنندمیها اذعان موسوم به فدرالیست ۀدر مقال، جیمدیسون و همیلتون و 

                                                      
1. Slave Bonus 
2. in such manner as its Legislature may direct 
3. Founding Fathers 
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باید انتخابات غیرمستقیم و از طریق  1«نظمیهیاهو و بی»تحذیر از برای  ،آمیز استتبعیض عمیقاً امریکا

 .(Hamilton, Madison, Jay, 1961) کالج الکترال باشد

اندرو از پیشنهاد پس قانون  این .نداشتند رأی حق 1111 2«دادن رأی حق»سیاهان تا قانون 

به همراه دو نفر دیگر از و آمیز دانسته بود ی نژادپرست را توهینرهاکه مخالفت سناتو 3گودمن

آمیز مجموعه ی اهانترهارفتادر اثر ( 5میشل شوونرو  4جیمز چنی) سیاهانرأی  مدافعان حق

 6باراک اوباما .به تصویب رسید ،شدکشته « طرفدار جدایی سفیدها از سیاهان»کارگزاران 

 یکی من»: کرد پی اعلامسیسیمی اندرو در جمع مردم ۀدربار امریکا سابق پوستسیاهجمهور رییس

 شهیهم یبرا او مرگ .امستادهیا یاند مانند بزرگانیهای شانه یرو که هستم یکسان از یاریبس از

کردن بلند شهامت  فراخواندن هنگام میتوانیم رکدامه که یتفاوت، او مثال در و داد رییتغ را ما ملت

 .(andrewgoodman, 2020) «شودمی یادآوری ،میاوریب ادی به، گرانید یزندگ

ها یأبسیاری به آن در ارزش ر هایها که انتقادنظام انتخاباتی غیرمستقیم ناشی از کالج الکترال

بسیار ای چهره، نیستندهم مردم وفادار  یابه آر گاه ،آن گرانتخاب 181و از مجموع  ،وارد است

 عنوانبه ییکاندیدا است ممکن .ساخته است امریکاحقوقی نظام غیرشفاف و غیردموکراتیک از 

 ،1119 یهاسال در کهکما این ؛اوردین دست به را مردمرأی  کهدرحالی ،شود انتخاب جمهوررییس

نظامی که بنا بر اظهارات بسیاری  .(Mahler & Eder, 2016)رخ داد  1211 و 1222 ،1111 ،1181

بسیاری از متوفیان هم شرکت کنند و تقلب ، 1212 تا در انتخابات است ان موجب شدهدانحقوقاز 

انتخابات ، ها که همواره در این سیستمهای متفاوت ایالتپنهان و تبعیض ناشی از ارزش رأی

کند می ترامپ در نقد این نظام انتخاباتی اذعان جمهوررییس .تکرار شود ،زندمی غیرمنصفانه را رقم

در  .ستامریکااز انتخابات در ایالات متحده  1«با اجرای بهتر»و  7«ترامن»انتخابات در افغانستان 
                                                      
1. Tumult and Disorder 
2. Voting Rights Act of 1965 
3. Andrew Goodman 
4. James Chaney 
5. Michael Schwerner 
6. President Barack Obama 

7. More Secure 
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 .(Trump ,2020) است 2مضحک و پوچکاملاً انتخابات  امریکا

 

 نقض حق بر رفاه نسبی .7-2

 الاتیا مردم ما»: بیان شده است گونهاینع این قانون هدف از وض، امریکا یاساس قانون ۀدر مقدم

 دفاع نیتضم، یمل شیآسا تأمین، عدالت استقرار، تراملک یاهیاتحاد لکیتش منظور به، متحده

 را حاضر یاساس قانون، مانندگانیآ و خود یبرا یآزاد اتکبر حفظ و یعموم رفاه یارتقا، کمشتر

 الاتیا یسرشمار گزارش براساسباوجوداین  .«کنیممی قررم و وضعمتحده امریکا  الاتیا یبرا

 تیجمع از درصد 11 یعنی ؛ندیآیم حساب به ریفق ییامریکا ونیلیم 1/91 ،1211 سال در متحده

 9/11تقریباً  از این میان .میلیون نفر رسیدند 11و بیماری کرونا به بیش از  1212که در سال  کشور

 نرخ .کنندمی یزندگ فقر در، سالهجده  از کمتر تیجمع از (ددرص 11) ییامریکا کودک ونیلیم

 .است درصد 8/1 بالاتر و سال 11 افراد یبرا

 ای از فقیرترین آمارها در امریکا. گزیده2جدول شماره 

 (درصد 1/81) ندارند شوهر و کنندمی یزندگ زن سرپرست یرهاخانوا در هک یسانک

 (درصد 98 انپوستسیاه یبرا؛ درصد 81 کل در) پلمید بدون جوان بزرگسالان

 (درصد 1/81) است کاریب سرپرست خانواده که کنندمی یزندگ یاخانواده در که یکسان

 (انپوستسیاه یبرا درصد 1/18) هاتیاقل

، نداشتن درآمد حداقلی و نداشتن سرپناه، مشتمل بر نداشتن کار امریکاهای فقر در شاخص

ن واقعیت نیست که این کشور ثروتمندترین کشور دنیا با درآمد ناخالص ملی وجه متناسب با ایهیچبه

عمده علت نیز به شکاف طبقاتی بسیار وحشتناک و  .است 1212تریلیون دلار در سال  11/99

رفته در بیش از دستامکان تبعیض مثبت به نفع ایشان به دلیل حقوق ازفقدان طراحی سیستم برای 

                                                                                                                                       
1. Better Run 
2. Absurd 
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( دولت لیبرال و بازار آزاد) دولت رفاه در مقابل دولت ناظمرنشدن  مستقسال گذشته و  822

 .(Jonas, 2007: 111)گردد برمی

 

 

 

 

 . بررسی وضعیت فقر در جمعیت ایالات متحده امریکا5نمودار شماره 

 

 نقض حق بر اعتراض و سرکوب شدید .3-2

ازآنجاکه  .عتراض استحق بر انتقاد و ا، ین حقوق سیاسی و اقتصادی هر شهروندیترمهماز 

به ساختار  ست کههاسال شودمیسیستمی تضییع  به نحوشان ها به جهات مختلفی حقوقییامریکا

های سرکوبرغم به .اجتماعی اعتراض دارند ـاقتصادی کشور و حتی نظام فرهنگی  ـنظام سیاسی 

شدت به هااعتراضهاست که سال ،شده در دولتهای نهادینهعرفی توسط نژادپرستان و کلیشه

های های مختلف اعتراضی مختلف و دورهرهادر شهها آن .(ACLU, 2020) اندشدهسرکوب 

ان به پوستسیاهاین اعتراضات به الگوی حکمرانی با اعتراض  ۀعمد .اندای را ترتیب دادهیافتهسازمان
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شده و با خشونت  آغازیت استردر قلمرویی بسیار گسترده با جنبش والتازگی بهنژادپرستی عمیق و 

پس  .(Schneider, 2014: 26) عیار پلیس و نیروهای گارد ملی برای سرکوب شدید ادامه داردتمام

ها اعتراض ،توسط پلیس( ییامریکا پوستسیاه) گیری بیماری کرونا و قتل عمدی جرج فلویداز اوج

وفق عبارت  هابا این اعتراض، ترامپجمهور رییس ویژه دورانها بهاین دوران ۀدر همافزایش یافت. 

توسط پلیس فدرال برخورد « زور تهاجمی بسیار شدید»شدت و با استفاده از جمهور بهرییس شخص

انتخابات  ۀهای منتهی به اعلام نتیجدر سال هااعتراض .(Human Rights Watch, 2020) شده است

هجوم مردم سبب ، 1212جمهوری ریاست اتانتخابایشان به واسطه رأی  و ابهام در ربودن 1211در 

چهار در جریان آن و شد  امریکامجلس کنگره محل ( Capitol) به کاپیتال 1211در هفتم ژانویه 

 .(Redondo, 2021) نفر بازداشت شدند 11و  جرح شدید کشتهومعترض با شلیک مستقیم یا ضرب

 یتیت مربوط به این روز جمله توو فیسبوک تمامی اطلاعا توییتر، بروز این فاجعهبه دلیل 

 .جمهور ترامپ را حذف کردندرییس

 خشونت و حمایت دولت از نژادپرستی، نقض حق بر حیات از طریق شکنجه .6-2

حتی بدون  امریکاخشونت و قتل در نظام حقوقی ، ض به تمامیت جسمی از طریق شکنجهتعرّ

و پلیس طبق ، ی نظامیهادادگاهالعمل ارتش طبق دستور کهچنان ؛شده استدادرسی امری تعریف

نظارت بر اطلاعات »و « امنیت میهن»، «مبارزه با تروریسم»، «پرستیمیهنقانون »قوانین متعدد از جمله 

و « نونظافراد م»و « سربازان دشمن»گسیخته علیه اختیار شکنجه و اعمال خشونت لجام« خارجی

این در حالی است که اسناد حقوق بشری  .دارند 1نیرا بدون رعایت هیچ قانون و کنوانسیومحکومان 

در  امریکابرای مثال دولت  .اندممنوع دانسته ،شودمیمتعددی اقداماتی را که متعرض به حق حیات 

از ؛ ساختشروط متعددی را بر آن وارد کرد ولی میثاق ]حقوق مدنی و سیاسی[ را امضا  1111سال 

این ماده چون »: داردممنوعیت تبلیغ برای جنگ اعلام می میثاق در مورد 12جمله نسبت به ماده 

                                                      
 حمله به طور مشخص و عراق به کشور این ۀامریکا، حمل رفتار در بشر حقوق فاحش نقض هاینمونه از یکی. »1

 متحد ملل سازمان عمومی تجاوز، مجمع قطعنامه قالب در امریکا اقدامات تعریف از جدا. است فلوجه به نظامیان

 کنوانسیون به الحاقی پروتکل 91 ماده. داد قرار آن الحاقیه و ژنو کنوانسیون با فاحش تناقض در را کشور این اقدامات

 نیروهای و غیرنظامی اهداف و غیرنظامیان میان باید درگیری یک طرفین تمامی»: داردمیلام اع 1188 سال در ژنو

 (.11: 1811)خبیری، « باشد نظامی اهداف مقابل در تنها اقدامات تمامی و شده قائل تفاوت نظامی اهداف و نظامی
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 .«اجرا نیستقابل، کرده استنیز از آن حمایت  امریکامخالف حق آزادی بیان است که قانون اساسی 

کننده را رفتار و مجازات خشن و غیرانسانی و تحقیر، ممنوعیت شکنجهدربارۀ  8ماده دولت امریکا 

 1ماده  1بند ) سالهجده منع مجازات اعدام اشخاص کمتر از  ۀدربار .پذیردهمراه با اصلاحیه می

در مواردی که طبق قانون داخلی حکم مجازات اعدام برای  امریکادارد ایالات متحده اعلام می( میثاق

کند و نسبت به این قانون داخلی خود را اجرا می، است سال مجاز شناخته شدههجده افراد کمتر از 

 .(891-898: 1812، جعفری) «داردمیاعلام  ماده حق تحفظ

ی رهاهای خشن و رفتاو اعمال مجازات( 1119) در نقض کنوانسیون منع شکنجه امریکادولت 

سازمان ملل  ۀگزارشگر ویژ، 1مانفرد نوارک .داردای ها اصرار ویژهویژه نسبت به اقلیتبه، تحقیرآمیز

 1بسیار خشن و دردآور جسمی و روانی در گزارش  یرهارفتا، را عامل شکنجه امریکادولت ، متحد

خشن و ، های غیرانسانیگزارش کمیته علیه شکنجه نیز اقدامات و مجازات .کنداعلام می 1212فوریه 

 .(Saul, 2020: 361) کندمی تأییدهای بازجویی ویژه از طریق تکنیکرا به امریکاجنسی ارتش و پلیس 

ولی بیش از  ،یی هستندامریکا درصدی دران با اینکه اقلیتی سیزدهپوستهسیاتوجه این است که قابل ۀنکت

 .گیرندمورد شلیک و قتل پلیس قرار میـ ویژه وقتی مسلح نیستند بهـ دو تا سه برابر این میزان 

 ان توسط پلیسپوستسیاهبررسی وضعیت شلیک و قتل  .2شکل شماره 

 نژاد براساس امریکاجمعیت ایالات متحده 

 سفیدپوستان انپوستسیاه تبارلاتین یرسا

 درصد 11 درصد 18 درصد 11 درصد 1
 

 2115شده توسط پلیس از سال تعداد افراد کشته

 درصد 12 درصد 11 درصد 11 درصد 1
 

 2115شده توسط پلیس از سال تعداد افراد غیرمسلح کشته

 درصد 91 درصد 81 درصد 11 درصد 9

، و فاقد استاندارد امریکاشلوغ های ان حکومتی در زندانمأمورپلیس و  ی خشن و ضد انسانیرهارفتا

                                                      
1. Manfered Nowark 
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 ونیلیم سه با امریکا» .(9-1: 1812، یگیبخاناحمد) از نقض حقوق شهروندی است یدیگرنمونۀ 

 محسوب جهان زندان نیترگبزر، تیجمع نسبت به کشور نیا تیجمع از درصد یک با یعنی یزندان

 و بوده برخوردار ینامطلوب تیوضع از کشور نیا یهازندان ،شدهمنتشر یهاگزارش براساس .شودمی

 مسئولی نهادها که خوردیم مچش به آن در یجنس تجاوز و انیزندان با یبدرفتار از یمتعدد موارد

: 1811، بابایی) «اندنداده نشان خود از لاتمعض نیا رفع منظور به را یاستهیشا و ستهیبا اقدامات زین

که درحالی ؛شوندمی و هم اعدام افراد معلول ذهنی هم زندانی و شکنجه، امریکاایالات متحده  در .(9

 عنصر معنوی هیچ جرمی را ندارند تا دادگاه بتواند برایو معلول هستند ، 82زیر  کیویآ افراد دارای

این افراد  منجر به حکم مجازات نسبت به فقدان دادرسی منصفانه ولی مسئولیتی احراز کندها آن

 (Mangino, 2010: 100) .شودمی

 امریکاقلمروهای نقض ناشی از تبعیض حقوق شهروندی در ایالات متحده  .5

این نظام سیاسی به همراه سنت اروپایی تبعیض و استعمار  تأسیسبا  امریکاتبعیض در نظام حکمرانی 

ی خشن نژادپرستانه توسط رهارفتادرآمیخته و تشدید شده است و جالب اینکه همچنان هم وجود دارد و 

 هااین تبعیض ۀعمد .یافته استرسوب عمیق  از همین سنت  برخاستهارتش و پلیس ، نیروهای امنیتی

 .بررسی استشرح زیر قابله که ب شودمی های قومی و نژادی و دینی اعمالاقلیت، نسبت به زنان

 نقض حقوق شهروندی زنان .5-5

، آرکانزاس) تدریج در برخی ایالاتبه 1181از ها آن .حقوق اولیه پیدا کردندسختی هب امریکازنان در 

و قوانینی تحت ( Zorina, 2013) دارای حق مالکیت و نه کنترل آن شدند( تنسی وغیره، ماساچوست

 2هلأمالکیت به زنان مت ۀیا قانون اجاز 1(پیسیسیمی در) هلأعنوان قانون املاک زنان مت

 .به تصویب برخی ایالات رسیدسختی زمینه بهر این د( نیوهمپشایر)

 ۀپس از آنکه اصلاحی، برخلاف ادعای دموکراسی و صیانت دیوان عالی کشور از قانون اساسی

                                                      
1. Married Women’s Property Act 1839 
2. Married Women Allowed to Own Act 1842 
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ی دموکراتیک معتقد بودند زنان با این اصلاحیه دارای ردهابسیاری از رویک ،تصویب شد 1چهاردهم

 ۀاز هم مینوردیوان عالی اعلام کرد ، 2(1181) «رستمینور علیه هاپ»ولی در دعوای  ،شدندرأی  حق

 ۀاین محرومیت تا اصلاحی .نداردرأی  ولی چون زن است حق ،حقوق شهروندی برخوردار است

 متحده الاتیا دولت»: کردچراکه اصلاحیه مقرر می ،از آن رفع شد پسباقی ماند و  1112نوزدهم در 

 ؛«کندنمی محدود ای ینف، تیجنساز نظر  را متحده لاتایا شهروندانرأی  حق هاالتیا از هریک ای

این  .انددادن برخوردار شدهیأبیشتر از صد سال نیست که از حق ر 1212یی در امریکابنابراین زنان 

مانع از تصویب و اجرای ، نسبت به حقوق زنان امریکابا وجود ادعاهای دولت ، ذهنی ۀکلیش

 «زنان هیعل ضیتبع هرگونه رفع ونیکنوانس ای زنان هیعل ضیتبع اشکال هیکل یامحا ونیکنوانس»

 .شده است( 1112ژولای  18) پس از امضای تشریفاتی( 1181)

دچار تبعیض در  ،دارریشه یتعصب براساس و یی هنوز هویت مستقل از مردان ندارندامریکازنان 

 81 تنها هنوز زنان .بر جنسیت هستندهای مبتنیتحصیلی و خشونت، کاری، های اقتصادیفرصت

 دوچندان پوستسیاهدر میان زنان این تبعیض  .کنندمی دریافت مردان درآمد دلار هر برای سنت

 کسب پوستسفید مردان درآمد دلار هر برای سنت 19 فقط هاتبارلاتین و سنت 19زیرا تنها  شودمی

 81/11در سن اشتغال  1211ل در سا امریکانرخ بیکاری زنان در  ارین دافینمطابق گزارش  .کنندمی

 us poverty) دارد امریکانشان از نقض سیستمی حقوق زنان در  رهادرصد است و مجموع این آما

rate by gender, 2020). 

 

 

 

 

                                                      
 آن قضایی صلاحیت تابع و اندکسب کرده را متحده ایالات تابعیت یا شده متولد متحده ایالات در که افرادی کلیه. 1

 که کرد نخواهد اعمال یا وضع را قانونی ایالتی هیچهستند.  شانمحل اقامت ایالت ۀتبع و متحده ایالات ۀتبع ،هستند

 از مقتضی قانونی مراحلطی بدون را کسی ایالتی هیچ دهد و کاهش را متحده ایالات اتباع هایمصونیت یا امتیازات

 . سازدنمی محروم خود قضایی حوزه در مساوی قانون حمایت از نیز و مالکیت حق زندگی، آزادی یا
2. Minor v. Happersett, 88 U. S. (21 Wall), 162 (1875).  
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 سن و جنس براساس 2159از سال  امریکانرخ فقر در ایالات متحده  .5شکل شماره 

 
ها آن از بسیاری .دارند جنسیتیتک آموزش هایهبرنام متحده ایالات در عمومی مدرسه 1222 از بیش

 .(www.aclu.org/issues/womens-rights) کنندمی اعتماد جنسیتی هایکلیشه و اعتباربی علم به

های نژادی ر در اقلیتفقاین  .شوندمیفقیرتر هم محسوب  1211سرشماری  براساس امریکازنان در 

 (.Povertyusa, 2018)دارد  9شکل شماره به شرح توضیحات  یضریب

 درآمد سالانۀ زنان در مقایسه با مردان سفیدپوست .7شکل شماره 

 
.سال و بالاتر در کل طول سال استشانزده وقت اطلاعات نشانگر میانگین درآمد متوسط کارمندان تمام: نکته

 Source: US Census Bureau, “2018 American Community Survey” 

http://www.aclu.org/issues/womens-rights
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خواهد از حقوق زنان های فردی دارد نتوانسته و نمیآزادی پیرامونرغم ادعایی که نظام قضایی نیز به

و چه اینکه پس از  شوندمیواضحی از حقوق کمتری برخوردار کاملًا  به طور چه اینکه ؛دفاع کند

در این معنا  .کنددفاع نمیها آن پلیس و نظام قضایی از، نشاتجاوز به حقوق و حتی تمامیت جسمی

 .(.rights-/issues/womens.orgacluwww) اندمحروم 1عزتیی از زندگی ایمن و باامریکازنان 

زنان در  کهچنان ؛دهدرخ می امریکااز نقض حقوق زنان در داخل نظام قضایی  یبخش

نیروهای امنیتی و پلیسی برای  .گیرندامنیتی مورد تجاوز قرار می ـهای پلیسی ها و زندانگاهتبازداش

 شوندمیاز مجازات مصون ، قربانی« رضایت»عمال مجازات به استناد فرار از ا 

(www.aclu.org/legal-document/ed-v-sharkey-amicus-brief).  این همان استدلالی است که

 2(مرکز مهاجرت خانواده)جهت تجاوز به زنان در مرکز اقامتی شهر برکس ه مهاجرت ب ۀان ادارمأمور

ست که در این در حالی ا .اندکردهموجبات رضایت اجباری را فراهم ، از وضعیت خود استفادهسوءبا 

 «کندیم دشوار را اجبار از تیرضا صیتشخقدرت نابرابر » :برخی محاکم تصریح شده است یآرا

(Wood v. Beauclair, 2012). 

این  .از نقض حقوق بشر و امکان تجاوز سیستمی علیه زنان ناشی از تصمیمات دولتی است یبخش

مدت از طولانی ییجوپناهتفاده از حق دهد که قصد دارند با اسخشونت نسبت به زنان مهاجری رخ می

 ۀولی با دستور نژادپرستان ،خارج شوند( کشی جنسیبرده) های زنندههای بسیار خطرناک و ازدواجگروه

از پذیرش  ،امریکاحسب تصمیم دولت  3امریکادادستان کل  .اندترامپ و اقدام دادستانی از آن محروم شده

داری و این خود تضمین تجارت کثیف زنان در ایالات متحده و برده باز زده است پناهندگی این زنان سر

بازارهای ، 1211ترامپ در سال با این تصمیم  در واقع .آنان استگسیخته علیه جنسی و خشونت لجام

امکان فرار آنان  چراکه ،دهدشده علیه زنان را میتداوم خشونت تضمین ۀاجاز ییامریکابه باندهای جنسی 

شدت به 4«ز مرزجداکردن خانواده ا»این تصمیم همانند اعمال سیاست  .(Aclu ,2018) انددادهرا از دست 

 .ظالمانه و ناقض کرامت و حقوق بنیادین افراد در داشتن خانواده است

                                                      
1. Live Safely and ith Dignity 
2. Berks County Residential Center-Immigration Family Center (BCRC)  
3. Attorney General Jeff Sessions 

4. Separating Families at the Border 

http://www.aclu.org/issues/womens-rights
http://www.aclu.org/legal-document/ed-v-sharkey-amicus-brief
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 پوستانهای نژادی و رنگیننقض حقوق اقلیت .2-5

 رهاتباهای نژادی از جمله بومیان و لاتینپوستان و اقلیتدر قبال رنگین امریکاتحول نظام حقوقی 

و عموماً غیرمؤثر به  جزئیانی حاضر به تغییرات کچقطره به طوراین کشور دهد نشان می وضوحهب

ی علیه این اقشار بوده است؛ از جمله این نظام حقوقی مشتمل بر قوانین .استشده نفع این گروه 

یدپوستان فاشتغال و مدارس س، ممنوعیت جداسازی محل اسکان ۀدربار 11191مدنی های قانون حق

ترومن درباره  12821فرمان اجرایی ) جمهوررییس امین اجراییویژه فرمقررات به ؛انپوستسفیداز غیر

ی کند 11218 دستورالعمل، قراردادهای دولتی ۀآیزنهاور دربار 12981ی فرمان اجرای، قراردادهای کار

 ۀاجاز ۀجانسون دربار 11191 دستورالعمل، فدرال بودجه با مسکن در ینژاد ضیتبعممنوعیت  ۀدربار

، عمومی هایهای ناشی از اعتراضدر برهه( فدرال یهاآژانسبه  1119 نیمدهای حق قانون یاجرا

 سای جمهور برای کسبؤاقدامات نمادین ر، داری و تبعیضتلاش ظاهری برای زدودن تاریخ برده

برای مثال دعوای ) تغییراتی را در تعامل با نظام قضایی فدرال ،های نژادیسیاهان و اقلیت ۀجامعرأی 

ها امکان تحصیل وفق قانون اساسی برای آنکه اقلیت 11812شگاه کالیفرنیا علیه بک در نمایندگان دان

و به همین است با آن موافق نبوده تر پیشیی امریکا گذارقانونگاه که  است پذیرفته( داشته باشند

 هایبرای مثال قانون حق .شده است( یافتنضمان اجرا و عینیت) دلیل مانع داشتن عنصر هنجاریت

حقوقی و  هایدر عمل فاقد الزام ،شده است دانستهحقوقی برای جامعه  یکه دستاورد 11183مدنی 

 .ی اجرایی برای تحقق بودرهاسازوکا

برای  کرد.میبار جدیدی را ایجاد و اوضاع وخامت شدمیها با جنسیت جمع این تبعیضگاه 

تنها داد نهدهد اگر او دستور نمیجمهور جانسون نشان میرییس 11881مثال دستورالعمل اجرایی 

بلکه با فرمان اجرایی او در  ،شدهای نژادی اجرا نمیاقلیت ۀبرای جامع 1119های مدنی قانون حق

ها شامل های اقلیتمحرومیت .زنان سیاه توانستند از مزایای حکمی این دستور استفاده کنند 1111

شدت با حمایت کامل دولت دچار که به شودمی امریکاویژه بومیان غیرسفیدپوستان به ۀهم

 :Madley, 2016; Lindsay, 2012) اندکشی شدهی ظالمانه و فرهنگرهارفتا، استثمار، کشینسل

                                                      
1. Civil Rights Act of 1964 (Race & Racial Justice)  

2. California v. Bakke 1978 

3. The Civil Rights Act 1957 
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 یصنعت اتیعمل کرد انیب انیبوم حقوق امور در بشر حقوق یشورا ۀژیو گزارشگر ایآنا مزیج. (225

 ادامه یو .است شده شانمقدس اماکن و یزراع یهانیزم به منطقه انیبوم یابیدست مانع یاکارخانه و

 یشورا ۀژیو گزارشگر .است آن یمل نیانگیم برابر دوتقریباً  ییامریکا انیبوم انیم در فقر نرخ داد

 ضیتبع با کهکرد  اشاره ییامریکا انیبوم از یاشاخه 1«نواجُز» به ،ینژادپرست امور در بشر حقوق

 .(1: 1811، بابایی) «هستند مواجه یقانون یهاحلراه و ییقضا عمراج بهی دسترس از جمله ینژاد

شده هستند فقیر و مجرم یاقلیت امریکاان در جامعه پوستدهد سیاهدر مجموع، نمایی کلی نشان می

ها آن آمده علیهوجوددهد تبعیض بهاجازه نمیها آن به امریکاقضایی  ـوجه نظام حقوقی هیچکه به

از طریق  1111آمیز سفیدپوستان تا سال اینکه برای مثال تنها و به صورت تبعیضچه  .جبران شود

در چنین  .گرفتندمسکن مورد حمایت دولتی قرار می ۀدار شده و در حوزهای فدرال خانهکمک

، با توجه به محدودیت زمینها آن وارد شده و ناپذیریجبران ان تبعیض تاریخی پوستسیاهحالتی به 

 مطابق» .خیز صاحب خانه شوندحومه و جرم، های پایین شهرتوانند حتی در محلهیسختی مهب

 81 ،میلادی 1211 سال در پوستسیاه خانوار درآمد متوسط، امریکا آمار اداره یآمار یهاشگزار

 ییامریکا دپوستیسف خانواریک  از کمتر درصد 12 زانیم نیا و است بوده دلار 111 و هزار

 «است تبارییافریقا یهاییامریکا انیم در فقر شگستری طیشرا نیچن وجود ۀجینت .ستا ییایراسپانیغ

 فقر زانیم نیبالاتر، 1211 سال در متحده الاتیا یسرشمار یهاداده براساس .(8: 1811، بابایی)

( درصد 1/12) انپوستسیاه: شودمی مشاهده( درصد 9/11) یبوم یهاییامریکا نیب ،نژاد براساس

 1/18) اندقرار گرفته فقر نرخ بعد ۀدر رد( نژاد هر از) هاییایاسپان و هستند فقر زانیم نیبالاتر یدارا

 .(Povertyusa, 2018) هستند درصد 1/12 فقر نرخ یدارا دپوستانیسفکه درحالی(. درصد

 ها براساس نژاد. میزان فقر بین امریکایی3نمودار شماره 

 
                                                      
1. Navajos 

 بومیان امریکا  پوستانسیاه           هااسپانیایی                     سفیدپوستان



 9911 نوزدهم، پاییز و زمستانشماره نهم، دوره ، ه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامینامفصلدو 101

 

 ویژه مسلمانانداران بهنقض حقوق دین .5-5

 منع ای، مذهب جادیا ۀدربار نگرهک» ،امریکاقانون اساسی ایالات متحده ( 1811) اول هیاصلاحبراساس 

 اجتماعات ییبرپا یبرا مردم حق ای مطبوعات ای انیب یآزاد ساختنمحدود ای، آن از آزادانه یرویپ

بنابراین نظام حقوقی  ؛«ندکینم وضع یقانون چیه، خسارت جبران یبرا ومتکح از یدادخواه و آرام

 ساختار حکومتی در اختیار گروه مسیحیان یهودیاین ولی در عمل  ،سکولار است امریکا

و در عمل  یهودی دارد ـهای مسیحی گرایش عموماً  امریکااست و در نتیجه دولت در ( ایوانجلیست)

 .گیردمسیحیان یا یهودیان قرار نمیدر اختیار غیر

 ،صلیبی دانستهای جنگ یادآورجمهور بوش آن را رییس بهم یازدهم سپتامبر کهاز واقعه مپس 

بیشتر  دادند،میمیلیون نفر را تشکیل سیصد میلیونی از ششکه جمعیت حدود  امریکااقلیت مسلمانان 

فقدان  انپراکنی و نقض فاحش حقوق بشر و شهروندی همانند دورنفرت، ی امنیتینهادهامورد فشار 

آن را توان میاین سیاست که  .(Moore, 2017: 91) پوستان قرار گرفتندان و رنگینپوستسیاهنی مدحقوق 

شرایطی را فراهم کرده ، افراطی در پرتو آزادی بیانهای با حمایت از گروهنیز دانست، دولتی  1هراسیاسلام

گروه رادیکال در  89به  ،1122در سال  2گروه افراطی ضد اسلام یا مسلمانان 88از ها که این گروهاست 

این اقدامات  .است« مسلمانان و اسلام از نفرت و تعصب جیترو» شاناند و هدف آشکاررسیده 1218

ها نظر ییامریکا درصد 88تنها  ،ستپُسی نیوز و واشینگتنبیای نظرسنجیاست تا براساس شده  سبب

 .(ABC News & Washington Post, 2010: 3) مساعدی به مسلمانان داشته باشند

 ها نسبت به اسلام. نگرش امریکایی6نمودار شماره 

 

                                                      
1. Islamophobia 
2. Anti-muslim, Anti-islam 

 جمع کل    ها     خواهان      دموکراتجمهوری     های مستقل  دیدگاه        
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در  1یسازپاکو دو سال بعد قانون حذف یا موسوم به  1221از وضع قانون پاتریوت در اکتبر  پس

مسلمانان را تروریسم و جانی معرفی کرده  ترپیشهراسی که دولت اسلام ۀهمراه با اید 1228جولای 

های بیشتری در ی امنیتی به حریم خصوصی مسلمانان را با محدودیتنهادهارود موجبات و ،بود

تنها  .فراهم کرد 2رفع اتهامی خشن و اقدامات رهارفتا، استخدامی ـامور اداری ، ارتباطات اجتماعی

دور از دسترسی به عدالت و اصول ه متوسط مسلمانان ب به طور، یازده سپتامبر هایهاز حمل پس

، گونه دلیلی مبنی بر علت توقیفروز بازداشت بودند و بعد همگی بدون هیچ 12، فانهدادرسی منص

 ورود ثبت ستمیس امریکااز این نیز دادستانی پس  .(Moore, 2017: 92) با پذیرش تعهد آزاد شدند

سال اعمال کرد تا مجموعه اقدامات  11-91را برای مسلمانان  3(NSEERS) یمل تیامن خروج و

 .شدت نابود کندبه امریکاهای مدنی مسلمانان را در حق، ویژه قانون حذفقنینی بهقضایی و ت

 تنها مسلمانان آنکه وجود با» .هاستنسبت به مسلمانان بسیار بیشتر از نسبت جمعیتی آن تبعیضنظام 

 از تیشکا یهاپرونده از چهارمیک، دهندیم لیتشک را ییامریکا شهروندان تیجمع درصد 1/2 از کمتر

 1219 سالدر  که یشیمایپ در»در عرصه آموزش نیز  .«ردیپذیم صورت مسلمانان یسو از یشغل ضیتبع

 لیدل به بودند کرده اظهار مسلمان آموزاندانش درصد 11، شد انجاماسلام ـ امریکا  روابط انجمنی سو از

شدت زنان مسلمان نیز به .(11: 1811، بابایی) «اندگرفته قرار تعرض مورد سمدار در شانیمذهب تیهو

، شغلی و آموزشیهای اعمال تبعیض، خدمت ندادنارائه .گیرندمی مورد تهدید و توهین قرار

وغیره از جمله شرایط  امریکاهای جمعی دادن در رسانهآمیز از جمله قربانی نشانتوهینهای تصویرسازی

 .(Joseph & Naǧmābādī, 2003: 279) ناامنی و محرومیت ایشان است

 گیرینتیجه

قبولی قواعد قابل امریکاایالات متحده سطح هنجاری حقوق شهروندی در در هرچند ممکن است 

و  پرستیمیهنقانون ، به واسطه قوانین معارض از جمله نظام کالج الکترال ، ولیوجود داشته باشد

                                                      
1. The Clear Law Enforcement for Criminal Alien Removal Act (CLEAR)  

2 .Discoveryویژه گناهی نیست؛ بهبنیاد، اصل بر برائت یا بیی حقهای حقوق: در نظام حقوقی امریکا برخلاف نظام
شویی یا قاچاقچیان مواد قرار دهند. در این های تروریستی یا پولهایی را در لیست گروهوقتی نهادهای امنیتی گروه

 شوند.ها اگر نتوانند دیسکاوری )رفع اتهام( کنند، مجرم فرض میحالت آن
(Serrin Turner & Stephen J. Schulhofer; The Secrecy Problem in Terrorism Trials: 8) 
3. the National Security Exit-Entry Registration System (NSEERS)  
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سای ؤفرامین اجرایی ر و، سمیقانون مبارزه با ترور، قانون نظارت بر اطلاعات خارجی، قانون حذف

به  .شدت بغرنج استاوضاع به، و در سطح ساختاری و عملکردی شودمی تأثیرشدت بیجمهور به

 شوندمیدر همان زادگاه خود نقض  امریکاگرفته در بسیاری از اصول حقوقی شکل، ترعبارت دقیق

ای بسیار ضعیف مادی و بنیاده، مبنایینظر اصول از این : و این حاکی از دو واقعیت صریح است

از نظر ساختار  امریکا و دوم،؛ که ذاتاً ظرفیت صیانت از کرامت انسانی را ندارنددارند یی اتکاغیرقابل

کما اینکه گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل  ؛ظرفیت احترام به حقوق شهروندی ندارد، حکمرانی

 .دنانهادهسای جمهور این کشور نیز بر این واقعیت صحه ؤو ر

را های سیاسی شهروندان حق، حکمرانی در ایالات متحده ۀقانون اساسی و روی، نظام سیاسی

های یا پیچیدگی گرانانتخابرأی  با ایجاد تفاوت در ارزش، جمهوررییس ویژه در انتخاببه

و اطلاعات مربوط کند میآن را سرکوب  ،کند و اگر هم اعتراضی صورت گیردانتخاباتی نقض می

، حقوق بنیادین از جمله حریم خصوصی، قانون اساسی ۀبرخلاف مقدمهمچنین  .شودمیحذف 

قواعد  ۀمردم و رفاه نسبی به صورت سیستمی به واسطهای آزادی، دسترسی به بهداشت و آموزش

 .شودمیدولت ناظم نقض  ۀنانوشته و نظری

های مدنی، وانین متعدد حقرغم اصلاحات تدریجی قوانین از جمله قبه امریکادر ایالات متحده 

ای از نقض فاحش به صورت ریشه رهاتبابومیان و لاتین، از جمله سیاهان نژادی یهااقلیت ۀهم

ین مبانی تبعیض در ترمهمجنسیت یکی از ، رغم ادعاهای موجودبههمچنین  .برندحقوق بشر رنج می

، تجاوز، شدت دچار مشکل فقربه زنان .اقتصادی و اجتماعی است، ویژه سیاسیهای مختلف بهحوزه

 .خانمانی و تبعیض شغلی هستندبی

ی نژادپرستانه مواجه ردهامهم همواره با رویک یعنوان اقلیتمسلمانان به امریکادر ایالات متحده 

مسلمانان  .اندشدهشدت از حقوق خود محروم که به 1221ویژه پس از یازدهم سپتامبر بهاند؛ بوده

های عمیق در گیرند و دچار تبعیضها قرار میی خشن دولت و رسانهرهاهین و رفتامورد توهمواره 

 .دسترسی به خدمات عمومی هستند
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 منابعفهرست 

 یستیترور اقدامات و یغرب یکشورها در بشر حقوق نقض قیمصاد یبررس(، 1812ی، سمانه )گیبخاناحمد

دفتر سیاسی مرکز  ،(یستیونیصه میرژ و انس، فرانسه، آلمیامریکا، انگل) کشورها گرید هیعل آنان

 .11111 مسلسلهای مجلس شورای اسلامی، پژوهش

در  ییامور معنا یدر پرتو برجستگ یتحول مفهوم بازدارندگ(. »1818روح اله ) ،یآباد نیعز یمحسن و ملک ،یاسلام

 .1، شماره 1عات قدرت نرم، دوره دو فصلنامه مطال ،«المللنیروابط ب

 ییراهکارها ؛یمجاز یو فضا رانیا یاسلام یجمهور(. »1811ماشاءالله ) درپور،یمحمد و ح ،یتراب ن؛یافش ،یآزاد

 .8ت دفاع مقدس، سال ششم، شماره ، فصلنامه مطالعا«هاحل چالش یبرا

های ، دفتر سیاسی مرکز پژوهشامریکا توسط بشر حقوق نقض قیمصاد نیترمهم(، 1811بابایی، پویان )
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