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   سازمان ملل ٦٤  حقوق بشر و مجمع عمومی-آمریکا 

  راد. م

m.rad@gmx.net 

 سپتامبر امسال در نيویورک بر گزار ٢٢ سازمان ملل در ٦٤ی  مجلسه مجمع عمو

ميشود در این کنفرانس جهانی آمریکا و اعضاء پيمان ناتو با تمام توان در صدد به 

عضاء سازمان ملل گذشته و بيراهه کشاندن مباحث مجمع جهانی بر آمده تا ا

عملکرد آمریکا و غرب را زیر سئوال نبرند که در دهه های گذشته تمامی قوانين 

بين المللی از جمله قوانين  حقوق بشر را زیر پا گذاشته و ضمن وارد آوردن  

خسارت جانی و مالی در سطح جهان وجهه سازمان ملل را بشدت در بين توده 

ند تا جایی که بسختی ميتوان سازمان ملل و دستگاه های جهان لجن مال کرده ا

های عریض و طویل آنرا باز سازی کرد تا مورد قبول ملتها و کشورهای جهان قرار 

  .گيرد و در غایت مثمر ثمر واقع شود

مسئله استفاده ازانرژی اتمی ایران ، قدرت اتمی کره    سياستمداران غرب

 قدرت اقتصادی چين و قدرت نظامی شمالی، منافع ملی کشورهای جهان سوم ،

روسيه را برای جلوگيری از تغييرات عمده در سياست گزاری سازمان ملل که 

هدفش مهار جنایات آمریکا و ناتو  در عرصه جهانيست پيراهن عثمان کرده تا  

رهبران کشورهای جهان نتوانند به توافق عمومی دست پيدا کرده و همه کشورها 

برای . ول و منشور ملل متحد را رعایت  و بمورد اجرا در آورندرا موظف کنند تا اص

 که بشدت ٢٠٠٨آشنایی بيشتر متن ترجمه شده  حقوق بشر آمریکا در سال 

  .موجب نگرانی آمریکا و هم پيمانان شده در اختيار عالقه مندان قرار ميگيرد

  ٢٠٠٨حقوق بشر آمریکا در سال 

ق و بررسی حقوق بشر آمریکا در سال  دولت چين پس از تحقي2009پنجم مارس، 

 این سند.  آنرا در اختيار رسانه های جهانی و مجامع بين المللی  قرار داد ٢٠٠٨

 پاسخی بود به گزارش حقوق بشر آمریکا  در مورد حقوق بشر در چين و تاریخی

ایاالت متحده آمریکا در گزارش خود بحثی از .  کشور در نقاط مختلف جهان١٩٠

سندی که ترجمه آن در اختيار  هموطنان . در خود آمریکا نکرده بودحقوق بشر 

ایرانی و فارسی زبان قرار ميگيرد کوششی است در جهت آشنایی به وضعيت 

ناهنجار حقوق بشر در آمریکا که از پشتيبانی اعضاء ناتو بر خوردار است و خود را 
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 بر مال شدن موارد این سند نشان ميدهد که آمریکا از. مهد تمدن جهان ميداند 

 .زیرکه جزء اصلی  اصول منشور ملل متحد است   بشدت نگران است 

  یدر مورد امنيت جانی و امنيت فرد - 1

  درمورد حقوق مدنی و حقوق سياسی - 2

  درمورد حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و فرهنگی - 3

  در مورد تبعيض نژادی - 4

  درمورد حقوق زنان وکودکان - 5

  د زیرپاگزاردن حقوق بشر درکشورهای دیگردرمور - 6

 ، گزارش خودرا درمورد عملکرد حقوق بشر 2009 فوریه 25وزارت کشور آمریکا در 

همانند گذشته، گزارشها حاوی اتهامات فراوان . منتشر ساخت  ، 2008برای سال 

.  کشور و سرزمين به انضمام چين بود190درمورد وضعيت حقوق بشر در بيش از

 نکته ای را در مورد تجاوز گسترده به حقوق بشردرسرزمين خودش بيان ولی هيچ

 بررسی می 2008دراین نوشته سابقه ی حقوق بشر آمریکا در سال . نکرده بود

شود تا برای مردم سراسرجهان کمکی دردرک وضعيت واقعی حقوق بشر 

عيت حقوق برای خود ایاالت متحده آمریکا که باید وضتذکری باشد درآمریکا باشد و 

  .بشر خودرا نيز منعکس سازد

  در مورد امنيت جانی و امنيت فردی - 1

جنایات خشونت آميز گسترده در آمریکا وضعيت جّدی وخطرناکی را ایجادکرده که 

  . می کند جان و مال وامنيت فردی را تهدید

 FBI(  ، 4/1(توسط  اف بی آی   2008طبق گزارش منتشر شده در ماه سپتامبر 

 ١٠واشنگتن پست، ( قتل 17000ن جنایات خشونت آميز، به انضمام ميليو

 سپتامبر، 16روزنامه لوموند، ( ميليون خسارات مالی 8/9و  )2008ژوئن، 

 ، تعداد تقریبی 2007در سراسرسال .  انجام گرفته است2007 در سال  )2008

 درصد بيشتر نسبت به پنج سال اخير 5/7 رسيد، یعنی 445125سرقتها به 

 . )2008سپتامبر 16واشنگتن پست، (
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 درصد 7/3 نفر، تعداد قتلها تا 100.000 تا 50.000در شهرهائی با ساکنينی بين 

در  .  )2008 ژوئن، ١٠واشنگتن پست، ( افزایش یافت 2006نسبت به سال 

شهرهائی با جمعيت ده هزار تا سی هزار، جنایات خشونت آميز نسبت به سال 

 . )2008 سپتامبر،16واشنگتن پست، (یش یافت  درصد افزا4/2 ، 2006

 ميليون جنایات خشونت آميزو 23تقریبا   به باال، 12شهروندان آمریکائی از سنين 

 قربانی 7/2 ، به 2007ميزان جنایات خشونت آميز در سال . سرقت را تجربه کردند

هر هزار  در 5/5 سال به باال رسيد؛ و تجاوز به مال و اموال 12در هر هزار نفراز

  .خانواربود

, of Justice. Dept. S.U, 2007, Criminal Victimization

html.07cv/abstract/bjs/gov.usdoj.ojp.www://http  

در زمره شهرهائی که خشونت و قتلهای نسبتا زیادی صورت می گيرد، گزارش 

 نفر، 44 نفر، دردیترویت 45 نفر، دربالتيمور95ازهر صدهزارنفر در نيواورليانشده که 

 1/16 نفرو درداالس 2/16 نفر، در یوستن 8/27 نفر، درفيالدلفيا 40درسنت لوئيس 

 .نفربه قتل رسده اند

10 June 2008 The Inquirer Philadelphia) (  

 8/5هر یک نفر در ،  دقيقه یک نفر به قتل می رسند31در آمریکا در هر 

 ثانيه رخ 5/14، و یک سرقت در هر دقيقه مورد تجاوز جنسی قرار می گيرد

   .  )2008 سپتامبر16واشنگتن پست، ( می دهد

دادگاه عالی ادعا می کند که . اسلحه به طرز گسترده ای در آمریکا وجود دارد

ین تفنگها آمریکائيها شخصًا حق استفاده ازاسلحه ی گرم را دارند، حتی اگر ا

کریستين ساینس (ارتباطی با نيروهای نظامی دولت نداشته باشند 

آمار نشان می دهد که شهروندان آمریکائی صاحب  . )2008 ژوئن 27مانتوردر

.  ميليون تپانچه هستند65 تا 60 ميليون تفنگ خصوصی، به انضمام 200تقریبا 

  ٢٠٠٨ اکتبر ١۶(.   دارند ایالت آمریکا شهروندان اجازه حمل تفنگ را48جمعًا در 

China Press (  

 ایالت آمریکا هر شهروند می تواند فقط یک تفنگ را از یک فروشگاه اسلحه ٣۵در 

 International   ٢٠٠٨ اکتبر ٣ (. بدون بررسی سابقه ی خودخریداری کند

United Press (                       

http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/cv07.html
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 تفنگ را فقط در پنجم نوامبر 70یک فروشگاه اسلحه خارج از نشویل، ِتِنسی، 

 20 دربيش از ) .http//www.usqiaobao.com( . به تنهائی فروخت  2008

فرودگاه در فيالدلفيا، لوس آنجلس، سانفرانسيسکو و دیگر شهرها به اشخاصی 

که جواز حمل تپانچه را دارند اجازه داده می شود با اسلحه در محوطه ی عمومی 

  ) The China Press   ٢٠٠٨ اکتبر ١٥( .  فرودگاه ظاهرشوند

دردبيرستانی در شمال ایالت تگزاس حتی به بعضی از دبيران دبيرستان اجازه  

 آگوست، 29نيویورک تایمز، (حمل پنهان اسلحه کمری راداده شده است 

 ، واشنگتن پست گزارش داد که در ده 2008در تاریخ پنجم دسامبر،  . )2008

 57%اروالینای جنوبی، ویرجينيای غربی، وماساچوست، ایالت ازجمله ویرجينيا، ک

 رخ داده، 2007از تفنگهای به کاربرده شده در جنایاتی که در ایاالت دیگردرسال 

 ایالتی که باال ترین ميزان صدور جنایات با اسلحه را داشتند، 10در. تهيه شده بودند

صد پائين تری را  بيشتر خودکشی ها نسبت به ده ایالت دیگری که در60%تقریبا 

  .داشتند، با تفنگ بوده است

. حوادث مکرر قتل با اسلحه، تهدید جدی است عليه شهروندان آمریکائی

 ميليون از دانشجویان 35/1طبق گزارش مرکز کنترل امراض وپيشگيری آمریکا، 

 یا با اسلحه تهدید شدند ویابا اسلحه زخمی گشتند و یا 2007دبيرستان در سال 

 United  ٢٠٠٨ اکتبر ٣(. بار آن در محوطه مدرسه اتفاق افتاده استحد اقل یک 

Press International ( . این  درصد قابل مالحظه ای از جوانانی که قربانی

 ٢٠٠٧  در سال ٢١%از   به بيش ٢٠٠٢ درصد در سال ١٣%تيراندازیها بوده اند،از 

  .رسيده است

 نفر ١٫٢٠٠ ، یک پنجم از ٢٠٠۶درسال طبق برآورد دانشگاه هاروارد از دبيرستانها 

مورد سئوال قرارگرفته در دبيرستانهای سراسر بوستن، یکبار تيراندازی را مشاهده 

 آنها معتقد بودند که تهيه ی تفنگ آسان است، و ۴٠%بيش از . و شهادت دادند

 ١٨( . آنها اظهارداشتند که آنها در اتوبوس یا قطار احساس امنيت نمی کنند٢٨%

  ) The Boston Globe ٢٠٠٨مبر سپتا

باال ( نفرازدانشجویان یک مدرسه عمومی شيکاگو٣۴  ،٢٠٠٨ تحصيلی در سال

 ) The Chicago .Tribun  ٢٠٠٨ آپریل ٢( . کشته شدند) ترین تعداد ثبت شده

 درایاالت متحده ی آمریکا هفت بار تيراندازی ٢٠٠٧درظرف یکهفته ازهفتم فوریه 

 ٢٧در تاریخ .  نفر و دهها نفرزخمی شد٢٣شته شدن روی داد که منجر به ک

.  ، پنج نفر در ایالت کنتاکی و جورجيا به ضرب گلوله از پای درآمدند٢٠٠٨مارس، 
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The Associated Press)(      . آوریل در ظرف کمتر از دو ساعت در 18درشب 

  ).The Chicago Tribune, April ( بار تيراندازی گزارش داده شد٩شيکاگو،

 ).The Baltimore Sun(  بار تيراندازی شد ٣١نوامبردر شهر بالتيمور در ماه 

، مردی با لباس با با نوئل در عيد ميالد مسيح در ٢٠٠٨ دسامبر ٢۴دربعد از ظهرروز

 نفررا به ضرب گلوله از پای درآورد و سه نفر را ٨منزل والدین همسر سابقش 

   ) The China Press( زخمی کرده و سه نفر دیگرسر بنيست شدند

  در مورد حقوق مدنی وحقوق سياسی - ٢

در آمریکا محدودیتهای فراوانی نسبت به حقوق مدنی مردم تحميل شده 

  .است

 ، بازرسی کامل ٢٠٠٨طبق گزارشی در تارنمای واشنگتن پست در چهارم آوریل، 

ارنماها یک بسته، تکنولوژی جدید برای نظارت را نشان داد که می تواند به کليه ت

وارد شده و آنها را ضبط کند، همچنين کليه ی پستهای الکترونيکی و کليه ی 

آمار نشان داده است که حد اقل . جستجوگرهای تارنمائی را می توانند کنترل کند

واشنگتن پست، ( نفر از بازدید کنندگان تارنما را ردیابی کردند ١٠٠٫٠٠٠بيش از 

ولت آمریکا، اف بی آی به طور غير قانونی در به دستور د .  )٢٠٠٨چهارم آوریل، 

سراسر کشوردر رد یابی اشخاص اقدام کرده و از این طریق هزاران شماره تلفن، 

حساب بانکی، دیگر اطالعات خصوصی مردم را از طرق غيرقانونی بدست آورده 

  .است

  گزارش داد که پرزیدنت بوش در٢٠٠٨روزنامه ی تایمز سياتل در پانزده جوالی، 

 سندی را امضا کرده که استراق سمع دولت را کامال برقرار ٢٠٠٨ ژوئن، ١٠تاریخ 

تصویب این قانون نقطه ی تحول تاریخيست که بسيار حياتی برای “: کرده و گفت

قانون جدید دست کمپانيهای ارتباط از راه دور راقانونًا . ”امنيت مردم ما می باشد

طور سراسر ضبط و کنترل کنند ودولت آمریکا بازمی گذارد که مکالمات تلفنی را به 

را نيز قادر می سازد که بدون اجازه دادگاه به خاطر اهداف ضد تروریستی، 

  .مکالمات تلفنی بين افراد در خارج از کشور را نيز کنترل کند

  The Department of Homeland Security( سازمان امنيت کشور آمریکا 

اخت که به عنوان بخشی از سياستهای مربوط به  آشکار س٢٠٠٨در ماه جوالی )

مسافرین یا دستگاه ) َلپتاپ(جستجوی مرزی، مامورین دولت ممکن است کامپيوتر

الکترونيکی دیگری را در نقطه دور افتاده ای برای مدت نامعلومی بدون سوء ظن 
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در تاریخ هشت .  )٢٠٠٨ آگوست ١واشنگتن پست، (غيرقانونی ضبط کنند 

 National( ، نيویورک تایمز گزارش داد که سازمان امنيت ملی ٢٠٠٨دسامبر، 

Security Agency (  پژوهشگر مسلمانی بنام   موقع محاکمه، ٢٠٠۵در سال

علی ال تيمينی در شمال ویرجينيا، به طور غير قانونی، پنهانی مکالمات او رااز 

وریسم در دادگاه قبل ضبط و کنترل کرده بود که در نتيجه این پژوهشگر به جرم تر

  . محکوم گردید

این اوراق به عنوان مدرک نشان می دهند که برنامه ی استراق سمع دولت 

تجاوز پليس با زور تخلفی به . آمریکا حقوق مدنی شهروندانش را نقض کرده است

شيکاگو تریبيون ( طبق گزارشی توسط . حقوق مدنی شهروندان آمریکائی است

 ، شيکاگو شاهد هشت تيراندازی توسط افسران  )٢٠٠٨ ژوئن، ٢۵در تاریخ 

شاپل . پليس در دو هفته در این ماه بود که تعداد کشته شده ها به پنج نفرسيد

 ٢٢ ساله ی سيستم تخليه ی فاضل آب به طرزکشنده ای درروز ٣٩تَرل، کارگر 

ژوئن، توسط پليس مقابل درب ورودی یک ساختمان دو طبقه مورد اصابت گلوله 

ت، جائی که در تمام چهار آپارتمان پر از خانواده های مستاجر بود قرارگرف

 ساله در ١٨لوئيس کولون، یک مرد  .  )٢٠٠٨ ژوئن   ٢٣شيکاگو تریبيون، (

 ژوئن وقتی که با دوست دخترش در خيابان به سمت رستورانی ٢۴شيکاگودر روز 

گلوله به برای خوردن غذا می رفت، توسط افسر پليس مجهزبه لباس شخصی با 

   ) .٢٠٠٨ ژوئن ٢٥شيکاگو تریبيون،  (قتل رسيد 

 در آپارتمان خود واقع در ٢٠٠٨ ساله در روز دوم آگوست، ٢٠ دورَال بَاِتل، جوان 

مایکل مينه ُاو، در . منطقه ی بروکلين، در شهر نيویورک به ضرب گلوله از پای درآمد

ار زیرزمينی بروکلين در  وقتی که بر روی سکوی ایستگاه قط٢٠٠٨ اکتبر، ١۵روز 

نيویورک (انتظار قطار بود، توسط باتون پليس مورد تجاوزجنسی قرار می گيرد 

در محل پارکينگ اتومبيل    زمانيکه گيلبرتو بالنکو، .  )٢٠٠٨ دسامبر، ١٠تایمز، 

 Dawn(واقع در کليسای جزیره ی ُکونی در مقابل افسر پليسی بنام دُان اورتِز

Ortiz(ا شده ای را باالی سرش می چرخاند، به ضرب گلوله از پای  ، صندلی ت

  . )٢٠٠٨ دسامبر، ١نيویورک تایمز، (درآمد 

تعداد زندانيان دربند در آمریکا به نسبت جمعيت این کشور به باالترین 

گزارش  ) ٢٠٠٨ جوالی، ١١واشنگتن پست در تاریخ . (رکورد رسيده است

 که تکار در پشت ميله های زندان دارد ميليون جنای٣/٢آمریکا جمعًا داد که 

 ١١گزارشی که توسط وزارت دادگستری در تاریخ . بيش از هر کشور دیگر دنيااست

 3/7 ، از تعداد ٢٠٠٧ تهيه شده نشان می دهد که در پایان سال ٢٠٠٨دسامبر، 
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. ميليون انسان، بخشی به قيد التزام آزادند ، یا درزندانند و یا مشروط به عفو اند

 نفر 31 درصد از تمام جمعيت بالغ آمریکا یا یکنفر در هر 2/3ن رقم برابرست با ای

از هر نه . ) ٢٠٠٨  دسامبزThe United  International Press١١ ( .بالغ

  سال، یکنفر در زندان به سر می برد٣۴ تا ٢٠نفرازسياهان آمریکائی بين 

ند در آمریکا که نسبت زندانيان درب .  )٢٠٠٨مارس ١روزنامه گاردین، (

بيشتراز هر دوره تاریخيست، تقریبًا شش برابر حد متوسط جهان می 

طبق آمار بدست آمده، نسبت ).  نفر از جمعيت١٠٠٫٠٠٠ نفر در هر ١٢۵ (باشد

نيمی از محکومين قبلی در فاصله سه . تکرار جنایات در آمریکا همچنان باالست

  .سال دوباره محکوم به زندان شدند

اطالعاتی که در . مایتی در مورد تامين حقوق ابتدائی زندانيان نيستهيچگونه ح

 توسط وزارت دادگستری آمریکا منتشر شد، نشان داد که ٢٠٠٨ماه آگوست 

 تا به حال رو به افزایش ١٩٩٣نسبت محکوميت توسط دادگاههای آمریکا از سال 

 تخمين زده  کل زندانيان۵٠%محکومينی که مرتکب جنایت شدند تا بيش از . است

ظرفيت این زندانها فقط .  زندانی دارد١٧٢٠٠٠ زندان، ٣٣در کاليفرنيا در . می شوند

 فوت ۶برای نصف این تعداد ساخته شده بودند که در واقع برای هر زندانی فقط 

  .مربع اختصاص داده شده است

Prison overcrowding blamed for health woes  

com.sfgate.www://http  ٢٠٠٨ نوامبر١٩   

 زندانی ١٫۵٠٠ ، زندان شمالی مریَلند تقریبا Prince George of Marylandدر 

واشنگتن پست، ( نفر ١٫٣٣٠درخود داشت که درواقع فقط مجهز بود برای تقریبا 

ونت گزارشات مکرری در مورد این که زندانيان به خاطر خش .  )٢٠٠٨ ژوئيه  ٢٥

 2008گزارش سازمان عفو بين الملل در سال . زندانبانها می ميرند، وجوددارد

نشان داده است که تفنگ تِيزر به طرز گسترده ای برای کنترل زندانيان در آمریکا 

 نفر از 300ردیابی این گزارش معلوم می سازد که بيش از . استفاده شده است

از .  تا به حال از دست داده اند2001سال زنانيان جان خودرا در اثر شوک تِيزر از 

طبق گزارش روزنامه ی واشنگتن .  کشته شدند2008 نفر در سال 69این تعداد، 

 Prince George of( ، بيش از ده نفر از زندانبانهای  2008 ، 25پست ژوئن 

Maryland( در هفت ماه گذشته، حد اقل شش . ، سابقه ی توقيف را داشتند

نها موقتا از کار بيکار شدند و نه نفر دیگر اگر چه هنوز به کارشان ادامه نفر از زندانبا

  .می دادند ولی، متهم به جنایت و خشونت شده بودند

http://www.sfgate.com/
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، دستگير می گردد و در ماه ژانویه )cocaine( بارون پارک به خاطر حمل کوک 

 منتهی  ، بعد از نه بار وارد آوردن شوک به اوتوسط تِيزر افسر پليس، به مرگ2008

 ، 2008 ، 29در تاریخ ژوئن ). ,July 2008)The CNN   Website 22 می گردد 

رونی ال وایت که در زندان مجرد واقع در تأدیب گاه پرنس جورج کانتی، مریَلند قرار 

 ) 2008 ، 23واشنگتن پست، سپتامبر (داشت، به دست زندانبان خفه گردید  

 2008ت دادگستری آمریکا در ماه ژوئن طبق آخرین آمارمنتشر شده توسط وزار. 

 در زندانهای 2006 و 2001 زندانی به خاطر ویروس ِایدزبين سالهای 1154تعداد 

 .) Ming Pao Daily, July 3, 2008(ایالتی و دولتی جان خود را از دست دادند 

پناهگاههای “ بعضی ازاین زندانها برای معتادان زندانی و بيماران روانی به 

 تبدیل شدند، جائی که از هر ده نفر دربند، شش نفرآنها بيمار روانی اند ”جدیدی

تعداد بيماران روانی، بی خانمانها، وانسانهائی که به خاطر قانون شکنی اداره (

مهاجرت بازداشت شدند در این زندانها رو به افزایش است و هزینه ی بازداشت 

ارخ برمی دارد، این افراد برای یک شهروحومه ميلياردها دالر مخ

)http://Justicepolicy.org .( مجله ی اکونوميست 2008 می، 10در تاریخ ، 

گزارش داد که آمریکا یکی از معدود کشورهائيست که مجرمان از حقشان 

  .در بعضی از این ایاالت، این مجرمان حتی حق رای هم ندارند. محرومند

   گیدر مورد حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و فرهن - ٣

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم آمریکا چنانچه باید، مورد 

  .حمایت واقع نمی شود

نيویورک تایمز ( . در آمریکا شکاف فاحشی بين فقر و ثروت موجود است

 سال اخير کشور آمریکا بزرگترین توزیع نابرابر درآمد و مزدها 30 در  )2008 اکتبر ٥

 ازثروتمندترینها از نظر رتبه در آمریکا %5. است را بين کشورهای پردرآمد داشته 

 دالر در سال درآمد دارند که در مقایسه این رقم پانزده ١۶٨٫١٧٠حد متوسط  

یک درصد قشر باالی .  دالر١١٫٣۵٢ پائين است اقشار از%5برابربيشتراز 

 درصد از کل 37شهروندان نيویورک با شناخت از حيله های مالياتی، 

 که مزدها، درآمد تجارتی و سود  را به خود اختصاص دادنددرآمد این شهر

  . ) 2008 ،9نيویورک تایمز، آوریل (سرمایه و درآمدهای دیگررا شامل ميشود 

جمعًا  که  ميلياردر فقط در شهر نيویورک زندگی ميکنند64هم اکنون تعداد 

 بيش از ثروت کل 469% ميليارد دالر دارند یعنی 344ثروتی برابر با 

 ، 29واشنگتن پست، سپتامبر ( لياردرهای این شهردر دو سال گذشتهمي
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 انتشار داد که نشان می 2008 اکتبر، 22 گزارشی سازمان ملل در تاریخ  . )2008

دهد که اختالف ثروت در شهرهای بزرگ آمریکا به انضمام نيویورک، واشنگتن، 

رهای آفریقا و نسبت آتالنتا و نيوُارلينز، به همان اندازه فاحش است که در شه

  .اختالف درآمد در شهرهای آمریکا بسيار باالبود

 بی خانمان شدند، به فقروگرسنگی در افتادند ، 2007تعداد افرادی  که در سال 

 2007آمارهائی که در ماه آگوست .  رو به افزایش گذاشت گذاشت2007در سال 

 از آمریکائيها 5/12%توسط اداره سرشماری آمریکا منتشر شد نشانميدهد که 

ميليون 5/36 ميليون نفر در فقر زندگی ميکردندد که در واقع بيشتر از 3/37یعنی 

  .  بود2006فقير موجود در سال 

  در فقر زندگی می کردند2007در سال )  ميليون نفر3/13( کودکان %18

 رو به افزایش گذاشته 2006درسال )  ميليون نفر8/12 ( 4/17%که در مقایسه با 

 ميليون از خانواده های 6/7تعداد .  )Routers, August 27, 2008(د بو

  .از کل جمعيت، در فقر زندگی می کردند 8/9%آمریکائی یعنی 

 از جمعيتی که 8/41% ميليون آمریکائی یعنی  ۵۶ ، درآمد ساليانه 2007در سال 

در شهر .  افراد فوق به زیر خط فقررسيدند50%در فقر زندگی می کردند، بيش از  

 از مردم در فقر زندگی می کنند 23%نيویورک، آخرین بررسی نشان می دهد که 

طبق گزارش منتشر شده در تاریخ اکتبر  .  )2008 ، 14واشنگتن پست، ژوئيه (

 تایوان تایمز، )درشهر لوس انجلس( ، توسط روزنامه ی محلی 2008 ، 17

 80%پذیری از بحران مالی، سرشماری در سراسر آمریکا نشان داده که با تأ ثير 

از کارگران کم درآمد استطاعت خرید بنزین یا پس انداز برای بيمه 

 آنها قدرت خرید بيمه درمانی را نداشتند 60%بيش از . بازنشستگی را نداشتند

  . آنها قادر به پرداخت برای مواد غذائی یا کرایه منزل نبودند50%و 

ه با گرسنگی در آمریکا توسط افراد بی  کوپن رایگان غذا، که به منظور مبارز

 به باالترین رقم خود 2008بضاعت مورد استفاده قرار می گيرد، در ماه سپتامبر 

 ميليون نفرتقاضا کننده از دولت رسيده است که در مقایسه، ساليانه 5/31یعنی 

 تقریبًا ).Routers , 3 December , 2008  (افزایش را نشان می دهد %17

 به سختی از عهده خرید مواد غذائی 2008روندان نيویورک در سال  از شه%48

پيش از .  بود2003برای خود و خانواده اشان برآمدند که این مشگل دوبرابر سال 

 ميليون از شهروندان نيویورک به سازمانهای امدادی برای غذا اتکا داشتند 3/1این، 

  .  افزایش یافته است2004 نسبت به سال 24%که 
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The NYC Hunger Experience 2008 Update: Food Poverty Soars as 

Recession Hit Home   

 از سازمانهای امدادی مربوط به مواد غذائی گزارش دادند که باندازه 8/68% تقریبا 

( کافی مواد غذائی نداشتند که پاسخگوی تقاضا کنندگان مواد غذائی باشند 

http//www.nyccah.org(ير بحران گرسنگی را نشان می دهد  ، بررسی تأث.  

بيش از دو ميليون نفر از خانوارهای آمریکائی قادر به پرداخت وام منزل 

 نشان می 2008 نوامبر، 13آمار منتشر شده در روز . مسکونی اشان نبودند

دهد که خانواده هائی که منازل مسکونی اشان تحت تصرف بانکها درآمده در 

 را 2007ماه اکتبر نسبت به همان ماه در سال  در 25%سطح کشوری افزایش 

 امالک مسکونی توسط بانکها در ماه اکتبر تصرف 84000بيش از . نشان می دهد

  )China Press, November 14, 2008(. شد

 Housing and Urban Development( آمارهای جمع آوری شده توسط اداره 

 صد ، بيخانمان، که در  آمریکا نشان می دهد که تعداد تنگدستان صد در)

 نفر در سال 123.833خيابانهای شهرهای سرتاسری آمریکا زندگی می کنند به 

 ميليون از افراد، بيخانمانی را تجربه کردند وفقط بين اول 6/1حدود .  رسيد2007

 30نيویورک تایمز، ژوئيه (.  پناهگاهی داشتند2007 سپتامبر، 30و  2006اکتبر ، 

 ،2008(   

 دو برابر شدند 2008 تا 2007قاضا برای تعداد پناهگاه های اورژانس از سال  تعداد ت

در ایاالت لوئيزیانا و کنتاکی، تعداد خانواده  .  )2008 ،22روزنامه لوموند، اکتبر (

گزارش بررسی شده در دسامبر .  فقره افزایش پيداکرد931های بيخانمان به 

 شهربين 19ر آمریکا، بيخانمانی در  شه25 ، حاکی از این است که از ميان 2008

وهمان منبع گزارش می دهد که .  افزایش یافته2008 اکتبر، 30 و2007اول اکتبر، 

.  شهر دیگر نيز بيخانمانی درميان خانواده ها افزایش یافته است16در 

)Advocacy Groups Fear New Wave of Homelessness, 

http://ipsnenws.net( برای بيخانمانها در واشنگتن طی یک  درمانگاه قانونی 

 نفردر این ناحيه 6000برآوردی گزارش می دهد کد روزانه به طور متوسط، بيش از 

” صد در صد بيخانمان“ درصد آنها 47از بين این تعداد، . بيخانمان بودند) واشنگتن(

ا مقامات ناحيه ای واشنگتن توافق کردند که پناهگاهی را برای بيخانمانه(بودند 

واشنگتن تایمز، (.  ميليون دالر مخارج مواجه هستند5درنظر بگيرند، ولی با 

   )2008 ، 13دسامبر 
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نسبت بيکاری در .  به طوریکه می بایست، حفاظت نمی شودحقوق کارگران

آمارهای منتشر شده توسط وزارت کار آمریکا در . آمریکا باال نگهداشته می شود

 6/4% از 2007 است که، نسبت بيکاری در سال  نشان داده2009 ژانویه، 9تاریخ 

.  می باشد2003 رسيده که باالترین مقدار نسبت به سال 2008 در سال 8/5%به 

 از دست رفته است که در مقایسه با سال 2008 ميليون شغل در سال 6/2جمعًا 

 نفر 524.000 ، 2008فقط در دسامبر .  ، بزرگترین فقدان بی کاری بوده است1945

 2/7% سال یعنی 16ار شدند که نسبت فقدان شغلی را به باالترین مقداردربيک

کسانيکه (تعداد بيکاران درازمدت .  )2008 ، 10نيویورک تایمز، ژانویه (رساند 

 12 نفر بيش از 822.000( ميليون 2/2در ماه نوامبر به )  ماه بيکاربودند27بيش از 

  )Employment Summary, gov.bls.data://http (.رسيد) ماه گذشته

ميانگين ساعات  ، Harris Interactiveبا مراجعه به آراء بدست آمده توسط 

 46 که شامل خانه داری ومطا لعه می باشد به 2008 آمریکائيها در سال کار

 . یک ساعت افزایش یافته است2007 که در مقایسه با سال ساعت کار رسيده

 افزایش 2008از هر چهارنفر آمریکائی یکنفر معتقد است که ساعت کارش در سال 

 ساعت بود که در 16 ،2008ميانگين وقت بازی برای آمریکائيها در سال . یافته

 به حد اقل 1974مقایسه با سال قبل چهار ساعت تنزل کرده ونسبت به سال 

  .  )2008 ، 10مطبوعات آژانس فرانس، دسامبر (رسيده 

 که نيمی از این  ایالت نشان داده25کارگران روزمزد در یک بررسی در مورد  

کارگران یا کمتر از حد اقل مزد دریافت می کردند و یا حد اقل یکبار مزد دریافت 

 ، دادگاه 2008در ماه ژوئيه  .  )2008 ،10واشنگتن پست، ژوئيه (نکردند 

 ای وال مارت به خاطر تخطی در ایالتی ميِنی سوتاا عليه فروشگاه های زنجيره

، قصور در دادن استراحت الزم در طول روز و مستلزم )مزد و ساعات کار(قوانين کار

داشتن کارگران روزمزد برای گذراندن دوره آموزشی بعد از پایان ساعات کارو بدون 

 )China Press, December 10, 2008(. پرداخت مزد، حکم صادر کرد

 ، وزارت کار ایالتی نيویورک گفت که یک کارخانه ی لباس 2008 ، ژوئيه23در تاریخ  

کوئينزدر شش سال گذشته در پرداخت دستمزد  درواقع ”جين شان“بنام 

 و مزدهائی که کارگران دریافت  ميليون دالر تقلب کرده3/5کارگران به مبلغ 

یافت حق می کردند، به مراتب پائين تر از حد اقل مزد بوده و این کارگران از در

 سپتامبر، 27در تاریخ  .  )2008 ژوئيه ، 24لوموند، (اضافه کار نيز محروم بودند 

 از کارگران بوئينگ به خاطر کسب اضافه حقوق و سایر مزایا دست به 27000

 20درتاریخ ). newsid/hi.simp/nesechi/uk.co.bbc.news://http-(اعتصاب زدند 

http://data.bls.gov/
http://news.bbc.co.uk/chinese/simp.hi/newsid-7600000
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اکتبر، به دستور حوزه ی دادگاه آمریکا واقع در َمن هَاتَان، نيویورک، رستوران 

 ميليون دالربابت جبران تخطی از قانون حد اقل مزد و اضافه 6/4سایگان ُگرل مبلغ 

 The China (Press, December(.  نفر از کارگران حمل غذا داده شد36کار به 

23, 2008  

استاد عالی .  به مقدار قابل مالحظه ای تنزل یافتحق بازنشستگی کارگران

 2 گفت که آمریکائيها 2008رتبه ی تجزیه بودجه در کنگره آمریکا در ماه اکتبر 

 ماه گذشته از دست 15تریليون دالر از حساب پس انداز بازنشستگی اشان را در 

   جمع آوری Associated Press – GfK Pollدریک نظرخواهی که توسط  . دادند

شده، بيش از نصف مردم اظهار کردند که باید بازنشستگی خود را به تعویق 

  .بياندازند

 American Association of( ، بررسی دیگری که توسط 2008 در ماه اکتبر

Retired Persons  AARP( 5 انجام گرفت، نشان می دهد که از هر 

، )401K(ال، یک نفربه خاطر بی اعتمادی به حساب  س45نفرآمریکائی باالی 

IRA (Individual Retirement Account یا حساب بازنشستگی دیگر از ،

 ,The China Press, October 8. پرداخت جهت این حسابها منصرف شده است

 نشان می دهد در سال Hewitt Associatesبررسی دیگری توسط . )2008

 برای 401K ، حد متوسط ميزان حساب 2007  ، در مقایسه با سال2008

حساب .  دالر رسيده68.000 دالر به 79.000 تنزل کرده یعنی از14%آمریکائيها 

 حسابی است که شهروندان آمریکائی را از پرداخت ماليات تا 401Kبازنشستگی 

  ).China Press, November 25, 2008(زمان بازنشستگی معاف می سازد 

حقق حق تحصيل برای شهروندان آمریکائی موجود ضمانتی در مورد ت

 The American Human Development 2008-2009گزارش . نيست

 با ) ميليون نفر40حدود (از شهروندان آمریکائی 14%نشان می دهد که 

عدم تکافودر توان خواندن ونوشتن، قادر به خواندن و درک روزنامه ها یا کتابهای 

 .U.S گزارش دیگری توسط ) China Press, July 17, 2008(. راهنما نيستند

National Center for Public policy and Higher Education بيان می کند 

 افزایش یافته در 439% ، شهریه کالج ها و سایر مخارج 2007 تا 1982که از سال 

  . افزایش یافته147%حالی که، ميانگين درآمد خانواده ها فقط 

 حد متوسط 2008شگاه های ایالتی آمریکا در دوره تحصيلی پائيز  شهریه برای دان

 ، بيشتر ایالتهای آمریکا تصميم به افزایش 2009در سال .  افزایش یافته%4/6

 15%فلوریدا و واشنگتن به ترتيب قرار است . بيش از حد شهریه دانشگاها را دارند
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 آنهائی که در -ده هادر ميان فقيرترین خانوا.  شهریه هارا افزایش دهند20%و 

 ميانگين ۵۵% مخارج یک سال دانشگاه برابر با - درآمد پائين جامعه هستند%20

.  افزایش یافته39% ،1999 -  2000درآمد ساليانه بود که در مقایسه با سالهای 

 ميانگين درآمد فقيرترین 49% ، 2008مخارج شهریه کالج های عمومی در سال 

 افزایش یافته 40% ، 1999 - 2000قایسه با سالهایخانواده ها بود یعنی در م

 کودکانی که از فقيرترین 11%فقط . ) 2008 ، 3نيویورک تایمز، دسامبر (

این رقم برای پردرآمدترین . خانواده ها برخواسته اند قادر به اتمام کالج شدند

مز، نيویورک تای( بود ۵۵% درآمد باالی جامعه را داشتند، 20% خانواده هائی که 

   . )2008 ، 22فوریه 

طبق . شهروندان آمریکائی که از بيمه سالمتی محرومند رو به افزایش اند

 در ماه ژوئيه American Human Developmentگزارش منتشر شده توسط 

 ميليون دالردر هر ساعت به منظور حفظ 230 ، علی رغم صرف مخارج 2008

 کليه کشورهای توسعه یافته است سالمتی، عمر شهروندان آمریکائی پائين تر از

از هر شش نفر . یعنی از نظرحد متوسط سن در ردیف چهل ودوم قرار دارند

اداره . شهروند آمریکائی یکنفر از داشتن بيمه ی سالمتی محروم است

 مطرح کرد که 2008 آگوست، 26سرشماری در گزارش منتشر شده ای در تاریخ 

هم . ائی از داشتن بيمه ی سالمتی محرومند ميليون نفر از شهروندان آمریک7/45

 . ایالت بودجه ی بهداشتی را یا کم کردند یا در صدد کم کردن آنند١٩اکنون تعداد 

Medicaid and/or State Children’s Health Insurance Program 

SCHIP 

)The China Press, December 12, 2008(  

گذاشت، بيشتر کمپانيها از خرید همين که مخارج معالجات طّبی رو به افزایش 

 ، تحقيقی توسط 2008در ماه مارس  .برای کارکنانشان سرباز زدند بيمه سالمتی

National Federation of Independent Business صورت گرفت که نشان 

 کمپانيهای کوچک بيمه سالمتی برای کارکنانشان فراهم 47%می دهد که فقط 

 از بيمه سالمتی 24% کارمند، فقط 50 زیر در ميان کمپانيهای. می کنند

بيشتر این کارکنان که فاقد حد اقل بيمه بودند، به خاطر عدم . برخوردارند

  .استطاعت مالی وبا حال مریضی از دیدن دکتر سرباززدند

. مواد مخّدر، خودکشی و مشکالت دیگر اجتماعی در سراسر آمریکا شایع است

ر آمریکا استفاده می کنند، در دنيا در رتبه ی جمعيتی که از کوک و مری جوانا د
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 ١۶% کشور مختلف نشان داده که 17 نفر از 54000در بررسی از . اول قرار دارد

 آنها 42%آمریکائيها حد اقل یکبار در طول زندگی از کوک استفاده کردند و بيش از 

ساله نسبت خودکشی در ميان آمریکائيهای ميان . از مری جوانا استفاده کردند

  .سفيد رو به افزایش بوده است

WHO global survey finds high rates of cocaine, marijuana use in  

U.S.,http://www. . thebostonchannel.com  

 Johns توسط 2008 اکتبر،21 یک گزارش تحقيقی منتشر شده در تاریخ 

Hopkins Bloomberg School of Public Health  ای گفت که بين ساله

افزایش یافته  7% ، نسبت خودکشی در سرتاسر آمریکا سالی 2005 و1999

 وبرای زنان 2/7% ، 64 تا 40این نسبت برای سفيد پوستهای بين سنين . است

 ، در شهر 2007در سال .  می رسد9/3%ميان ساله سفيد پوست این نسبت به 

از تاریخ . ند نفر از شهروندان دست به خودکشی زد138سنت لوئيس به تنهائی 

 نفر دست به خودکشی زدند که در مقایسه با 61تا به حال،   2008   دوم ژوئن

 2008 ژوئن ، 2واشنگتن پست، ( داشته است 15رقم سال قبل، افزایشی برابر با 

نسبت خودکشی در شهرهای بالتيمور، دیترویت، و نيواورليانز تمامّا افزایش ). 

  .) Christian Science Monitor, January 4, 2008(یافته اند 

. بيشتر جوانان آمریکائی دارای شخصيت بی ثبات و مختلی هستند 

پژوهشگران معتقدند که از هر پنج نفر آمریکائی بالغ یک نفر دچار اختالل 

شخصيتی است که در کار روزانه اخالل ایجاد می کند، و تقریبّا نيمی از جوانان 

 از 25%کمتر از . الت روانی می باشندآمریکائی دارای کم و بيش نوعی ح

دانشجویان دانشگاهی آمریکا که دارای مسائل روانی اند مورد معالجه قرار می 

 نفر یکنفر دارای اختالل شخصيتی است 5از هر (گيرند 

)com.archgenpsychiatyr.www://http  (  .      

  رد تبعيض نژادیدر مو - ۴

در آمریکا تبعيض نژادی در تمام شئون زندگی اجتماعی مردم غالب 

  .سياهان و سایر اقليتها از تبعيض و رفتار نابرابر رنج می برند. است

سياهان آمریکائی و سایر اقليتها در این کشور درُزمره طبقات پائين 

اره سرشماری  ، توسط اد2008 آگوست، 26گزارشی در تاریخ . اجتماع هستند

آمریکا نشان داده است که ميانگين حقيقی درآمد خانواده های آمریکائيها در سال 

http://www.archgenpsychiatyr.com/
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این مبلغ برای خانواده های سفيد پوست غير التينی .  دالر بود50.233 ، 2007

 دالر،و خانواده های سياه پوست 38.679 دالر، برای خانواده های التينی 54.920

ميانگين درآمد خانواده های التينی و سياهان .  دالر درآمد داشتند33.916

  .  خانواده های سفيدپوست بود62%آمریکائی تقریبّا 

 که در مقایسه با سال 5/21%درصد فقر برای خانواده های مکزیکی 

درآمد، فقر، و پوشش بيمه ی سالمتی در (  باال رفته است. %9 ، 2006

ماه آگوست منتشر شد،  ، توسط اداره سرشماری آمریکا در 2007: آمریکا

)gov.census.www://http .( شرح حال طبق گزارش منتشر شده در مورد

 ، 2008 در ماه مارس  ،National Urban League، توسط سياهان آمریکائی

به تقریبّا یک چهارم سياهان آمریکائی زیر خط فقر زندگی می کردند، که تا سه مرت

  . بدتر از سفيدپوستان می باشد

 2008 اکتبر 14 در تاریخ پروژه ی خانواده های فقير کارکنگزارشی که توسط 

انتشار یافته، نشان داد که از بين خانواده های غير سفيد التينی، آنهائی که درآمد 

در .  بود41%درحالی که در ميان اقليتها این رقم به .  رسيد 20%پائين داشتند به 

هر نيویورک، تناسب فقر درميان التينی ها، آسيائيها، آمریکائيهای ش

 ، 9/25% ، 7/29%آفریقائی و سفيد پوستان غير التينی به ترتيب 

   . )2008 ژوئيه، 14لوموند،  (  بود3/16% و %9/23

برای مهاجرین بسيار مشکل است که بتوانند در آمریکا صاحب خانه  

 Immigrant Housing Collaborative and Prattگزارشی توسط . شوند

Center for Community Development دسامبر 3 در شهر نيویورک در تاریخ 

 از سرخ پوستان آمریکائی نصف 25% انتشار یافت که نشان می دهد، تقریبّا 2008

در حالی که، این نسبت درميان مهاجرین . درآمد خودرا برای کرایه منزل می پردازند

 درآمد 8/79% و 1/71% مهاجرین از آمریکای جنوبی ومکزیک به ترتيب . بود%5/31

 ).China Press, December 4, 2008(خود را صرف پرداخت اجاره کردند 

  .را تهدید می کندزندگی آمریکائيهای آفریقائی  ) AIDS(ایدز بيماری

 New York City Department of  توسط2008 بررسی ای در ماه آگوست 

Health and Mental Hygiene نشان می دهد که از ميان کسانی  منتشر شد

 46%شدند، ) HIV positive (مبتال به ویروس ایدز  2006که به تازگی درسال 

 آگوست، 28نيویورک تایمز، ( از اقليت التينی هستند 32%آنها از سياهان و 

 احتمال  بار بيشتر از زنان سفيدپوست15زنان سياهپوست آمریکائی  .  )2008

 . هستند HIVمبتال شدن به ویروس 

http://www.census.gov/
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 )http://www.usnews.com   Hot docs: AIDS in America, 

Criminalizing HIV, Obama’s National Security Teams,(   

 HIV/AIDS آمریکائی سياهپوست مبتال به ویروس 50.000در حال حاضر حد اقل  

  .هستند

طبق آمار منتشر . ا امریست طبيعیتبعيض قائل شدن در محل کار درآمریک

.  بود6% ، 2008شده توسط وزارت کار آمریکا، در صد بيکاری در ربع سوم سال 

 بود یعنی نسبت به سفيد پوستان 10/6%ولی درصد بيکاری برای سياه پوستان 

 ، منتشر شده توسط 2008نوامبر : شرایط اشتغال( ) 5/3(%دوبرابر بود 

اداره بررسی درمورد تبعيض در محيط کار، . )www.bls.gov وزارت کار آمریکا، 

  The Equal Employment Opportunity Commission گفت که این اداره 

 شکایت در مورد تبعيض در محيط کار دریافت کرده 30.510 تعداد 2007در سال 

،  2007 تا سال مالی 1997آمار شکایات، از سال مالی (است 

html.charges/stats/gov.eeoc.www://http.(   

) آمریکائی سياهپوست( اتهامی توسط آذوال ویلسن 2008 فوریه، 11در تاریخ 

) Disney( و کمپانی مادر آن، دیزنی American Broadcast Company  ABCعليه 

نژادی سبب درد بدن و رنج او اظهار داشت که وجود الگوهای تبعيض . زده شد

  .روحی در او شده است

), Black Worker Hits ABC in Racism Suit

news/com.nydailynews.www://http( 

، برنارد )ت اسپد زرِالي( ، پدرفرماندارسابق ایالت نيویورک، 2008 دسامبر 5در تاریخ 

. اسپد زر توسط هيئت ژوری دادگاه در مورد تبعيض نژادی محکوم شناخته شد

 طبقه 34چهار آمریکائی سياهپوست که تحت عنوان دربان ونگهبان در ساختمان 

ای که متعلق به برنارد اسپدزر بود کار می کردند، مدعی شدند که دليل از دست 

آنها ده سال قبل از کاربيکار شدند و . ان بودهدادن کارشان به خاطر رنگ پوستش

 ,China Press(شهروندانی با پوست روشنتری به جای آنها به کارگمارده شدند 

December 8, 2008.(  

. سر پرست گروه تبعيض نژادی گاهگداری به ناحيه آموزش و پرورش سر ميزند

ع شهروندان بيانيه ای را درمورد وض National Urban League ،2008درسال 

نسبت فارغ  دراین بيانيه آمده است که .داد سياه پوست آمریکائی گزارش

http://www.eeoc.gov/stats/charges.html
http://www.nydailynews.com/news
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التحصيالن سياه پوست آمریکائی از دبيرستان و ادامه تحصيل در 

دانشگاه هنوز نسبت به یک شهروند سفيد پوست با تأخيری برابر دو تا 

ان درمقایسه با شهروندان سفيدپوست، شهروند. سه دهه گذشته می باشد

یک گزارش خبری حاکی . سياه پوست کمتر قادر به اخذ مدرک دانشگاهی هستند

احتمال تنبيه بدنی برای دانشجویان سياه پوست آمریکائی در است که 

در . مدارس عمومی به مراتب بيش از دانشجویان سفيد پوست می باشد

ت به حالی که، احتمال تنبيه بدنی در مورد دختران سياه پوست آمریکائی نسب

  .دختران سفيد پوست دوبرابر است

End Beating of Children in Public Schools: US 

19642008/news/en/org.hrw.www://http/08/19  

پروژه حقوق “گزارشی توسط . تفکيک نژادی در مدارس رو به وخامت است 

ليفرنيا نشان داده است که تفکيک نژادی مابين شهروندان در دانشگاه کا”بشر

سياه پوست آمریکائی و آمریکای التينی با دانشجویان سفيد پوست از هرزمان 

تقریبًا . تا به بعد بيشتر می باشد” جنبش برای احقاق حقوق مدنی“دیگربعد از 

 مدارس  از دانشجویان آمریکای التينی در40% از دانشجویان سياه پوست و %39

به طوری که آميختگی نژادی بسيار . امروزی جدا از دانشجویان سفيد پوست اند

همين گزارش حاکی است که به طور متوسط دانشجویان سياه پوست . کم است

 آنها از خانواده های فقير 60%وآمریکای التينی که اشتغال به تحصيل دارند، تقریبًا 

  ).Reuters, January 14, 2009(برخاسته اند 

 وزارت 2008 در تاریخ پنج ژوئن، :تبعيض نژادی مخوف در سيستم قضائی 

 اعالن کرد که تعداد زندانيان سياه پوست در آمریکا به شش  دادگستری آمریکا

 از 11%تقریبًا .  رسيده است2007 ژوئيه، 30برابر زندانيان سفيدپوست تا تاریخ 

 ، 2008در ماه فوریه ی .  بسربردند در زندان34 تا 30سياهان آمریکائی بين سنين 

سازمان نظارت حقوق بشر در نيویورک طی گزارش منتشر شده ای مطرح کرد که 

احتمال دستگيری شهروند سياه پوست به جرم قتل حد اقل سه برابر بيشتر از 

همتای سفيد پوست اومی باشد که به حبس ابد محکوم می گردد، بدون امکان 

  عفومشروط

US: Uphold Treaty Against Racial Discrimination, 

http://www.hrw.org/en/news/2008/02/06  

http://www.hrw.org/en/news/2008/08/19
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درکاليفرنيا ) LWOP(احتمال محکوميت به حبس ابد بدون امکان عفو مشروط 

آمریکا حاضر نشد بطور دقيق نظرش  رادر اختيار  (تقریبا شش برابر است 

CERD ،2008 قراردهد/news/en/org.hrw.www://http/02/06  

اگر چه :  ، روزنامه نيویورک تایمز طی گزارشی می نویسد2008 می6در تاریخ  

 افرادی که به این 54%بيشتر متخلفين استعمال مواد مّخدرسفيدپوستند، ولی 

دستگيری  ایالت، احتمال 16 در .دليل روانه ی زندان می گردند، سياه پوستند

و به زندان انداختن آمریکائيهای آفریقائی به خا طرقانون شکنی در مورد 

یک بررسی در .  برابر بيشتر از سفيد پوستان است42 تا 10مواد مخدر بين 

 ایالت نشان می دهد که احتمال این که یک مرد سياه پوست به خاطرحمل یا 34

ابر بيشتر از یک مرد سفيدپوست  بر8/7استفاده از مواد مخدرروانه ی زندان گردد 

  . برابر است8/4ودر مورد زنان این نسبت 

“Drug: US War” Unjust to African Americans ,

2008/news/en/org.hrw.www://http/05/04  

ی که قراربود با جوان سياه پوستی بنام، شان بل در روز طبق گزارشات خبری، 

ولی سه پليسی که در این .  گلوله از پای درآمد۵٠دختری ازدواج کند، به ضرب 

 National Urban(قتل دست داشتند براحتی از کليه جرائم تبرئه شدند 

League وزارت دادگستری آمریکا پليسهای تبرئه شده در قتل  اصرار دارد که

  .  Press/org.nul/www://httpشان بل را محاکمه کنند، 

مرکز پليس لوس انجلس نشان داده است که برای هر صد نفری که   آمارهای

 نفرشان شهروند التينی و فقط 99توسط پليس برای بازجوئی متوقف می گردند 

این روش تبعيض آميزحَتی درمورد شهروندان سياه . یک نفرسفيدپوست می باشد

آمریکائی  شهروندان سياه پوست .  نيز بيشتر اعمال می گردد ست آمریکائیپو

التينی به طور مکرربادستور پليس بدليل تفتيش بدنی با زوراز اتوموبيلهای شان به 

 ساله گذشته، پليس لوس 5در. بيرون کشيده می شوندو بازداشت می گردند

يض نژادی دریافت کرده  شکایات برضد پليسها در مورد تبع1.200انجلس بيش از 

 China. (است، ولی به هيچ کدام ازاین شکایات ترتيب اثری داده نشده است

Press, Oct. 21, 2008 (  مسلمانان، یعنی شهروندان مسلمان عرب و

هدف بازجوئی  FBI توسط سایر گروههای اقليت در آمریکا بدليل مبارزه با تروریسم

 در شهر اوکلند 2009در روز سال نو  ) Minh Pao, July 3, 2008(. قرارمی گيرند

 ساله سياه پوست آمریکائی بنام آسکار گرآنت در 22واقع در کاليفرنيا جوان 

ایستگاه قطار توسط پليس بازوربرروی زمين دمر گشته وبا ضرب گلوله بر پشت او 

http://www.hrw.org/en/news/2008/02/06
http://www.hrw.org/en/news/2008/05/04
http://www/nul.org/Press
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یک چنين قساوتی اعتراض مردم را نسبت به پوليس محلی بر . از پای درآمد

وریه فاسوشيتد پرس، ( ژانویه به خيابانها ریخنند ٧ه این خاطردر روز انگيخت وب

13 ،2009( .   

آمریکا دیواری .  صورت گرفته استتخاوز به حقوق ابتدائی بوميان آمریکائی

 فوت در امتداد مرزی بين آمریکا و کشور مکزیک کشيده 18به بلندی 

زنان بومی آن . ت که در نتيجه به زندگی مرم منطقه آسيب رسانده اساست

درشهرهای مرزی وقصبات . سرزمين قربانی بی حرمتی سربازان آمریکائی شدند

از زنان بومی کشته ویا طبق گزارش نفر 4.000بيش از ، ) Juarez(مثل هوآرز

 از کل جمعيت 2%جمعيت بوميان جوان این منطقه فقط . سربه نيست شدند

 20 تا 15ن زندانيان، بين در مياولی . جوان آمریکائی را تشکيل می دهند

 در صد این بوميان با سخت ترین 30درصد آنها از بوميان می باشند و 

 Yankton ، مردم یآنکتان سيُاو 2008 آوریل 15در تاریخ . مجازات روبرو هستند

Siou ،  قومی در ایالت داکوتای جنوبی تظاهرات صلح آميزی برضد برافراشتن

 آنها بسيارمضر برای محيط زیست می باشد  که از نظر)hoggery(ساختمانی 

 داری،   مرکز بخش  تن از نيروهای انتظامی و پليس از70با بيش از . انجام دادند

ایالتی، دولتی و با کمک پليس گارد مخصوص، سگهای درنده پليس، تفنگ دور زن 

از  نفر 38تعداد . از خفا و همچنين هليکوپترها تظاهرات صلح آميز را سرکوب کردند

  .مردم به انضمام کودکان و سالمندان دستگير شدند

ایاالت متحده نيروی نظامی به گوآم گسيل کرده و در آنجا پایگاه دریائی 

وهوائی ساخته واز این طریق یک سوم سرزمين آنجا را تحت کنترل خود 

 ناميده می شوند، قربانی Chamoruمردم محلی آنجا که چآمورو. درآورده

 مانده و آزمایشهای هسته ای آمریکا در دوران جنگ تسليحات به جای

 در ميان rhino pharyngealشيوع مرض سرطان گلو . جهانی دوم شده اند

  . درصد بيشتر از حد متوسط آمریکائيها است1999این انسانها 

 Harriettَهریت اولسن . مهاجرین با رفتار غير انسانی مواجه شده اند

Olson ،خش زنان کشيشهای بين المللی کليسای متحده ب قائم مقام دبير کل

گفت که به مجرد دستگيری، مهاجر  United Methodist Churchمتودیست 

بيشتراوقات آنها با . قاچاق هميشه مورد بدرفتاری و دشنام قرار گرفته است

جنایتکاران در یک زندان قرار می گيرند و از حقوق ابتدائی انسانی و خدمات 

( . هر سال ده ها نفراز آنها در زندان می ميرند. حرومندابتدائی پزشکی م

١٤December    ٢٠٠٨China  Press, (  . 
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 خاطرنشان ساخت که سازمان 2008 در ماه ژوئن سازمان نظارت حقوق بشر

بيش از ) The Department of Homeland Security(امنيت سراسر کشور،

 نفر از آنان یا در 80 بيش از  سال اخير5ودر   نفر را بازداشت کرده30.000

بازداشتگاه ها ویا بالفاصله بعد از رهائی ازتوقيف به خاطر استاندارد متناقص 

 US: Protect Health ofپرستاری وسهل انگاری غير کافی جان سپردند 

Immigration ,news/en/org.hrw.www://http .ی از طبق گذارش

از هونگ کونگ  1992درسال ، Hiu Lui Ng نيویورک تایمز، مهندس کامپيوتری بنام

 2007به نيویورک تغيير مکان داد و بعد از باطل شدن ویزایش او را در سال 

در آگوست . بازداشت می کنند و سپس او به سه زندان در نيوانگلند می افکنند

وان ستون فقراتش شکسته و آثار استخ.  او در بازداشتگاه جان می سپارد2008

نيویورک (سرطانی که بدون تشخيص وبدون درمان در بدن او مشاهده می شد 

 نفر از کارگران غير 2.900 به بعد 2007از تاریخ اکتبر  ). 2008، 12تایمز، آگوست 

 نفر از صاحبان کارویا کارفرمایان با اتهام ٧۵ولی، فقط . قانونی بازداشت شدند

نيویورک تایمز، ( از تعداد این کارگران می باشد 2% این مقدار فقط .مواجه شدند

  .  )2008، 1ژوئن 

 طبق گزارش .در آمریکا خصومت نژادی به سرحد وخامت رسيده است

صدای آمریکا، یک گزارش تحقيقی منتشر شده از وزارت دادگستری آمریکا در پایان 

 جنایات ُرخ 191.000 ساالنه  نشان می دهد که در ایاالت متحده آمریکا2005سال 

 Voice of America’s Chinese .2008داده ناشی از تنفرصورت گرفته است 

website, Nov. 7,  2008 اکتبر 27در تاریخ ، FBI  گزارشی منتشر ساخت که

 ُرخ داده 2007در آمریکا درسال   جنایت ناشی از نفرت7.624نشان می دهد تعداد 

 آنها تحریک شده به خاطر ضدیت نژادی و 8/50٠%، از ميان این تعداد .است

 . از متجاوزین شناخته شده سفيد پوست بودند%9/62

)FBI Releases 2007 Hate Crime Statistics, 

 http://www.fbi.gov/hc2007/summary.htm(  

شيکاگو تریبيون گزارش داده است که در سال   ، روزنامه2008 نوامبر 23 در روز 

این .  سازمان براساس ضدیت نژادی در آمریکا موجود بوده است602د ، تعدا2000

همان روز، روزنامه باستان گلوب .  سازمان افزایش یافت888 به 2008تعداد تا سال 

 گزارش داد که بررسی ای توسط استادی از دانشگاه شمال شرقی

)Northwestern University( تا 2000 تهيه شده که نشان می دهد از سال 

  . رسيده است33% تعداد مقتولين سياه پوست به 2007

http://www.hrw.org/en/news
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   در مورد حقوق زنان و کودکان - 5

زنان . شرایط زنان و کودکان در ایاالت متحده آمریکا بسيار غمگين است

 نفر از آنان در 88 جمعيت آمریکا را تشکيل می دهند، ولی فقط %51

زنان در سنای  نفر از 16تعداد . صدودهمين کنگره آمریکا خدمت می کنند

 نفر از زنان در 72 از صندليها را ُپر می کنند و 16%آمریکا خدمت می کنند یعنی 

از .  از صندليها می باشد6/16%مجلس نمایندگان خدمت می کنند که برابر با 

 از 2/23% تن از زنان، دارای منصب اجرایی یعنی 73 به بعد 2007دسامبر 

تناسب زنان درقوه مقننه در سطح .داشتندمقامهای موجود را در سراسر آمریکا 

 11از ژوئن به بعد، در ميان صد شهر بزرگ آمریکا فقط .  می باشد7/23%ایالتی 

 .زن به عنوان شهردار مشغول کارند

 Center for  ،2007 09,کنگره  زنان درحال خدمت در صدودهمين(

American Women and Politics ,edu.rutgers.cawp.www://http(  

 The US Equal. تبعيض در استخدام براساس جنسيتوخامت کامل  

Employment Opportunity Commission  سازمان نظارت بر امور استخدام

 شکایت درمورد تبعيض قائل 24.826 تعداد 2007گفت که این سازمان در سال 

 از این نوع 1/3%ده است که براساس تخمين شدن براساس جنسيت دریافت کر

 Charge statistics FY 1997 Through FY(است شکایات 

2007,http://eeoc.gov/stats/charges.html .( تعداد  رفتار غير منصفانه با

به خاطر بارداری ویا آرزوی باردارشدن ادامه  توسط کارفرمایان رو به افزایش از زنان

  .دارد

 ),http://www.nydailynews.com,May 19, 2008 bias Mom-to-be 

claim work(  

 ، ٢٠٠٨طبق گزارش منتشر شده توسط اداره سرشماری آمریکا در آگوست  

 3.5102 ، 2007در سال ) چهل ساعت کار در هفته(ميانگين درآمد زنان شاغل 

ر بوده  دال45.312 درآمد مردانی که ميانگين درآمدشان برابر ٧٨%دالر بوده یعنی 

  است

i/archives/releases/www/pressrelease/gov.census.www://http

html.012528/wealth_ncome 

http://www.cawp.rutgers.edu/
http://www.census.gov/pressrelease/www/releases/archives/income_wealth/012528.html
http://www.census.gov/pressrelease/www/releases/archives/income_wealth/012528.html
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ته بالغ روندی صعودی داش دربررسی جمعيت کنونی، نسبت بيکاری برای زنان 

: وضعيت استخدام(  . رسيد5/5% ببعد، بيکاری تا سر حد 2008از نوامبر . است

 ، 2008 دسامبر 5 ، منتشره از وزارت کار آمریکا در تاریخ 2008نوامبر 

gov.bls.www://http.(  

آمار . زنان آمریکائی قربانی خشونت خانوادگی و خشونت جنسی هستند

نشان داده است که مابين زنانی که تحت درمان اورژانس قرارمی گيرند، یک سوم 

خشونت جنسی زنان آمریکائی را با تهدید . آنها قربانی خشونت خانوادگی هستند

گزارشات مختلف حاکی از این است که مابين کشورهائی . جدی روبروکرده است

 باال ترین درصد تجاوز جنسی که چنين آمارهائی را گزارش می دهند، آمریکا دارای

 برابر بيشتر از 20 برابر بيشتر از انگلستان و 13این آمار . به زنان می باشد

 .ژاپن می باشد

, Occurrence of rape

php.stats/masa/edu.rochester.sa.www://http 

بعضی از زنان که .  بومی در آمریکا سراسریستتجاوز جنسی عليه زنان 

توسط سازمان عفوبين الملل مصاحبه شدند گفته اند که آنها کسی را در اجتماع 

: پيچيدگی بيعدالتی(خود نمی شناختند که مورد تجاوز جنسی قرار نگرفته باشند 

قصور در حفظ زنان بومی در مقابل تجاوز جنسی در ایاالت متحده آمریکا، 

org.amnestyusa.www://http . 2007آمارها نشان ميدهند که در سال ، 

Equal Employment Opportunity Commissionشکایت در 12.510 تعداد 

 . درصد آن نسبت به زنان بوده، دریافت کرده است84مورد اذیت و آزار جنسی که 

)Combined Sexual Harassment Charges EEOC & FEPAs: FY 1997-

2007FY , gov.eeoc.www://http( 

 در یکی از گزارشات خود ذکر 2008 اکتبر 28در تاریخ  USA Todayروزنامه ی  

از هر هفت سرباز زن که سابقًا در افغانستان و عراق در کرده است که 

سازمان ( Veterans Affairsو برای معالجه به  گير تجاوزنظامی بودند

 )دولتی مربوط به رسيدگی به نيازهای سربازانی که اتمام خدمت دارند

رجوع کردند در دوران خدمت قربانی تجاوز جنسی یا اذیت و آزار جنسی 

 post-traumatic stress disorderبيش از نصف این زنان مبتال به . قرارگرفتند

 از زنان در 15(%شدند ) شی از وحشت و اضطراب درجنگبيماری روانی نا(

ضربه روحی ناشی از تجاوز جنسی صحبت می کنندو بيش از  مورد

http://www.bls.gov/
http://www.sa.rochester.edu/masa/stats.php
http://www.amnestyusa.org/
http://www.eeoc.gov/
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 تجربه می کنند، نيمی از آنان دوران سختی را پس از این ضربه

http://www.global.factiva.com .(  

م  یک سو.تعداد رو به افزایشی از کودکان در فقر وفاقه زندگی می کنند

آمارها نشان می دهند که .  سال می باشند18مردم فقير در آمریکا از کودکان زیر 

 بوده است 18% سال، 18 به بعد، نسبت فقر مابين کودکان زیر 2007از آخر سال 

نسبت فقرکودکان در . افزایش یافته است) 4/17 (%2006که در مقایسه با سال 

درآمد، فقر، و ( رسيده است 43%به ) فقط مادرکارکن(خانواده های تک درآمد 

توسط شده  ، منتشر 2007: تامين بيمه سالمتی در ایاالت متحده آمریکا

 طبق gov.census.www.( ، 2008اداره سرشماری آمریکا در آگوست 

 Working Proof((خانواده های کارکن  گزارش منتشر شده توسط پروژه محک 

Families Project در خانواده های کم 2006، یک سوم تمام کودکان در سال 

 درصد کودکان که در خانواده های 6/41در شهر نيویورک، . درآمد زندگی کرده اند

 1/8 ، 2007در پایان سال . تک درآمد زندگی می کنند، زیر خط فقر می باشند

کودکان از بيمه های  درصد کل 11 سال یعنی 18ميليون نفر از کودکان زیر 

درآمد، فقر، وتامين بيمه سالمتی در ایاالت متحده (سالمتی برخوردار نبودند 

توسط اداره سرشماری آمریکا در آکوست   ، منتشر شده2007: آمریکا

2008 ، gov.census.www(.  

 ی وزارت فرهنگ به عقيده. استاسفباروضعيت دانشجویان آمریکائی 

در سالهای .  تنبيه بدنی شدند2007 دانشجو در سال 223.000آمریکا، بيش از 

 از دانشجویان مدارس عمومی کتک 200.000 بيش از  2006,2007تحصيلی 

  . دانشجو در سال تنبيه بدنی شدند1.000 ایالت بيش از 13در . خوردند

)end beating of children in public : US

19lsschoo(2008/new/en/org.hrw.www://http/08/19 

گزارش منتشر شده توسط اتحادیه آزادی مدنی در آمریکا و سازمان پاسداری  طبق

.  ایالت قانونی است21 ، تنبيه بدنی در 2008 آکوست ، ١٩از حقوق بشردر تاریخ 

ات الکلی، قمار و مواد مخدردر محوطه دانشگاه یا کالج سوء استفاده ازمشروب

 دانشجوی کالج به خاطر استفاده 157 ، 2005 و 1999بين سالهای . فراگير شده

.  نوجوان به مواد مخدر معتاد شدند75.0000ازمشروبات الکلی جان سپردند و 

  ، نشان2008 دسامبر، 11گزارشی توسط محققين دانشگاه ميشيگان در تاریخ 

 درصد ازدبيرستانيهای 24 درصد از دبيرستانيهای کالس هشتم، 11می دهد که 

 درصد از کالس دوازدهميها در سال گذشته از مری جوانا استفاده 32کالس دهم و 

http://www.census.gov/
http://www.census.gov/
http://www.hrw.org/en/new/2008/08/19
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 درصد از 37استفاده از انواع مواد مخدر قاچاق در سال گذشته توسط .می کردند

 درصد از کالس هشتمی 14 درصد از کالس دهمی ها و 27کالس دوازدهمی ها، 

  ). China Press, Dec. 12, 2008(ها گزارش شده 

صندوق مالی دفاع از . هيچگونه تضمينی در مورد امنيت کودکان وجود ندارد

 کودکان 

Children’s Defense Fund  

 19 تا 13 نفر از کودکان و خردساالن بين 3006 ، 2008گفت، درگزارش ساليانه 

طبق بررسی مرکزی برای کودکان، .  گرم جان سپردندسال به واسطه ی اسلحه

قسمت قانون وسياست در دانشگاه یوستن، متذکرشده است که تفنگ در آمریکا 

 سال را می کشد که در واقع شبيه 19 تا 13هرروز هشت کودک وخردسال بين 

تيراندازی ویرجينيا ِتک که هر چهار روز یکبار اتفاق می افتد ویا یک کودکی و 

که در هر سه ساعت بوسيله ی تفنگ جان می )  سال19 تا 13بين (الی خردس

 سال بوسيله ی 19 تا 13افزایش مرگ کودکان و خردساالن بين  (سپارد

 به بعد، 1994سال  اسلحه ی گرم از

)0082/com.childrenandthelawblog.www://http/06/19 ( . طبق گزارش، سالی

 ميليون از 3بيش از . ميليون از کودکان در آمریکا سربه نيست می گردند  8/1

کودکان طبق گذارش، قربانی سوء استفاده جنسی، بدنی، لفظی، هيجانی، 

واقعياتی که شما باید درمورد (غفلت، رهاسازی و مرگ قرار می گيرند 

  ).org.loveourchildrenusa.www://http کودکان بدانيد، خشونت عليه

 صورت می گيرد که منجر به  سوء استفاده از کودکان1.500 ساليانه حدود 

, traditional families-Abuse more a risk in non(مرگ می گردد 

com.usatoday.www://http( . 

 5ازهرطبق گزارش، . سوء استفاده جنسی از کودکان جّدی و وخيم است

  سالگی مورد سوءاستفاده جنسی قرار می گيرد18کودک، یکی قبل از 

 واقعياتی که شما باید درمورد خشونت عليه کودکان بدانيد،(

org.eourchildrenlov.www://http .(تگزاس، درون فرقه ایکه معتقد  در ایالت

به اختيار چند همسر برای مرد می باشد، بعضی از دخترها با زور به همسری 

)  The China Press, September 23, 2008( .مردان ميان سال درآمدند

تحقيقی توسط مراکزکنترل وپيشگيری امراض در آمریکا نشان داده است که یک 

 ميليون از آنها مبتال به مزض مقاربتی 3 سال، یا 18 تا 13چهارم خردساالن بين 

http://www.childrenandthelawblog.com/2008/06/19
http://www.loveourchildrenusa.org/
http://www.usatoday.com/
http://www.loveourchildren.org/
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دخترهای آمریکائی  ). sexually transmitted disease, STD(واگيردارمی باشند 

در مقایسه با . آفریقائی تبار به مراتب بيشتر از سایرین مبتال به این مرض شدند

 درصدشان مبتال به مرض مقاربتی 20زنان جوان سفيدپوست آمریکائی که فقط 

واگيردار شدند، تقریبّا نيمی از دخترهای آمریکائی آفریقائی تباردچار این مرض 

      .Sing Tao Daily, (March 12, 2008(شدند 

ایاالت متحده یکی از کشورهای معدود در دنياست که مجازاتی را که 

آمریکا تنها . بکار ميگيردبرای جنایتکاران قائل است، درمورد خردساالن نيز 

کشوری در دنيا است که کودکان را بدون امکان عفو مشروط یا بخشش به حبس 

 از این کودکان در زندانهای آمریکا به 2.381درحال حاضرتعداد . ابد محکوم می سازد

 نداده است، CERDبه تا کنون در این موارد توضيخ دقيقی آمریکا(سرمی برند 

org.hrw.www://http .(73 سال به 14 تا 13 نفر از این کودکان بين سنين 

درحال حاضر محکوم به اعدام ودرنوبت، در زندان به سرمی  خاطر قانون شکنی 

 آمریکائی آفریقائی تبارند و بيشترشان از خانواده های 42%درميان آنها . برند

  .ه وکيل مدافع نيستندفقيربرخاسته اند و دارای هيچگون

 در زندان خواهند مرد بدون اینکه   این کودکان علی رغم تحمل زندان و شکنجه،

پيشگامی در عدالت بربرمنشانه، (مورد بخشش قرار گيرند 

 org.eji.www://http .( طبق توضيح کلی کميته ی حقوق بشر سازمان ملل

محکوميت اطفال به مرگ یا حبس ابد بدون   ،2007در ماه آوریل در مورد کودک 

وقتی . قانون حمایت از حقوق کودک را نقض می کند37امکان بخشش، ماده 

مورد بازنگری قرارگرفت ، شورای    2006سابقه ی حقوق بشر آمریکا در سال 

حقوق بشر سازمان ملل خاطرنشان ساخت که محکوميت اطفال به حبس ابد در 

 قانون حقوق مدنی و سياسی بين 24 و 7ان بدون امکان بخشش، ماده زند

  .المللی را نقض می کند

طبق . هزاران کودک بی گناه توسط قضات فاسد به زندان افکنده شدند

 نفراز جوانان 5.000، از بين 2009 فوریه، 20گزارش روزنامه ی اسپانيائی در تاریخ 

 نفر از آنان به خاطر دریافت رشوه توسط 2.000زندانی در ایالت پنسيلوانيا، حدود 

طبق همين گزارش، دو قاضی مذکور . دو قاضی، سهوًا به زندان افکنده شدند

، ازشهرستان  Mark A .Ciavarella Jr. and Michael T. Conahanبنامهای 

 تا 13 ميليون دالر رشوه دریا فت کردند تا خردساالن 6/2 ، مبلغ )Luzerne(لوزرن 

را دردو بازداشتگاه خصوصی که برای جوانان است و توسط سازمان  سال 19

 Western PA Childپرستاری از اطفال وکمپانی خواهر دیگری در پنسيلوانيا بنام 

http://www.hrw.org/
http://www.eji.org/
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Careبيشتر این خردساالن وکيل مدافعی را .  اداره می شوند، زندانی کنند

 ساله مدت 18 دختر) Jamie Quinn(هایمی کوئن . نداشتند که از خود دفاع کنند

 ساله بود وقتيکه با دوستش اختالف پيدا می کند 14او . یکسال درزندان قرارگرفت

هایمی به . و کشيده ای به صورت یکدیکر می زنند، این بال دامنگير او می گردد

بازداشتگاه مرکزی جوانان فرستاده می شود و سپس به چندین زندان دیگر انتقال 

و را تحت فشار قرار دادند که از بعضی از داروها به خاطر در اسارت، ا. داده می یابد

این دختر نمونه ای از هزارا ن کودک بی گناهی است . تطميع شدن استفاده کند

  .که به این روز گرفتار می شود

در . استفاده از نيروی کار کودکان در ایاالت متحده آمریکا وخيم است

ست که صاحب و کارفرمای کارگاه  ،آسوشييتد پرس گزارش داده ا2008سپتامبر 

در این کارگاه، .  بار به خاطر تخطی از قانون متهم شد9.000قصابی در ایالت آیووا، 

 سال با ابزارهای 16اطفال استخدام شده و در بعضی موارد، کودکان زیر سنين 

رئيس دادگستری ایالت آیووا گفت، که این قانون شکنيها . خطرناکی کارمی کردند

 نفر 7 سال می باشند، به انضمام 18 کودک مهاجرغيرقانونی که زیر 32شامل 

پرونده های کودکان کار در آیوواواتهام عليه کارگاه ( سال می باشند 16دیگر که زیر 

  .قصابی

   در مورد تخطی در حقوق بشر در کشورهای دیگر - ۶

خطی به در پایمال کردن حق حاکميت و تدیرینه ای ایاالت متحده آمریکا سابقه 

   . حقوق بشر در کشورهای دیگر دارد

جنگ در عراق منجر به کشته شدن بيش از یک ميليون از شهروندان 

همين تعداد از انسانها بيخانمان شدند و خسارات . غيرنظامی شده است

 در سراسر دنيا ناميده Blackwater، که قبًال Xe. اقتصادی کالنی را متحمل شدند

این . DynCorpارت امور خارخه ی آمریکا و شرکت می شد، متصل است به وز

قربانيان فعاليتهای این .  گارد خصوصی در عراق استخدام کرد6.000شرکت تعداد 

 ، گزارشی توسط 2007در ماه اکتبر . دو کمپانی اکثرًا از عراقيهای غيرنظامی اند

کی از تيم ناظری به نمایندگی از طرف مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شد که حا

 حادثه تيراندازی در 196، حد اقل در Xe تا کنون کارکنان 2005آنست که از سال 

 Xe مامورین   از این حوادث،84%در .  حادثه درهفته4/1عراق درگيربوده اند یعنی، 

ایاالت متحده آمریکا در سراسر کشور عراق . بودند که اولين تير را رهاکردند

وزبه حقوق شهروندان عراقی بطورروزمره، زندانهای متعددی را به منظورتجا

  .تٌاسيس کرده است
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 ، سازمان نظارت درحقوق بشرخاطرنشان کرد که 2007 آوریل، 27 درتاریخ 

 24514 ، تعداد 2007آخر سال ، تا نيروهای چند مليتی به رهبری آمریکادرعراق 

 .نفررادراین بازداشتگاه ها نگه می داشتند

l detentiontell us to end illega: UN , Practices in Iraq

2008/news/en/org.hrw.www://http/04/07 

 روز در بازداشتگاه ها نگهداشته می شوند 300بازداشت شدگان به طورمتوسط 

 .  وتمام این شهروندان بازداشت شده از ابتدائی ترین حقوق خود محرومند

)America’s Iraqi prisoners (   

102008/news/en/org.hrw.www://http/08/07  

 ، ایاالت 2008 می 19 طبق گزارش سازمان نظارت حقوق بشردرتاریخ 

 نفر از کودکان را به 2400 تابه حال، تعداد 2003متحده آمریکا از سال 

هم چنين .  سال را بازداشت کرده است10 کودکانی تا سن انضمام

الزامًا تهدید به “ نفر از کودکان عراقی را تحت عنوان 513نيروهای آمریکائی تعداد

کودکان عراقی در توقيف دولت عراق نيز . را دربازداشتگاه ها نگهداشته اند” امنيت

 .با ریسک تجاوز بدنی مواجه اند

)f child detainees in IraqRespects rights o: US 

2008/news/en/org.hrw.www://http/05/19(  

 سال است که آیاالت متحده آمریکا تحریم اقتصادی، تجارتی، و مالی را ۵٠تقریبًا 

 وزیر ،Felipe Perez Roqueفليپ پرز روک . برضد کشورکوبا برقرارداشته است

 ميليارد دال 93امور خارجه کوبا گفت که تحریم آمریکا عليه کوبا تابه حال بيش از 

از هرده نفرکوبائی، هفت . ضررمستقيم اقتصادی برای کوبا به بار آورده است

اکثریت (نفرشان تمام عمر خودرا دردوران تحریم اقتصادی آمریکا گذرانده اند 

 تحریم اقتصادی آمریکا عليه کوبا عظيم مخالفتهای بين المللی نسبت به

  )درسازمان ملل

)2008/cu.ain.cubanews.www/htm.onu_votacion10,29.(  

مين نشست مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه   61  ، 2008 اکتبر 29درتاریخ 

 پایان تحریم اقتصادی، تجارتی، ومالی تحميل شده از ضرورت“ای را تحت عنوان 

 رأی مخالف با 3 موافق و ١٨۵که با رأی ” طرف ایاالت متحده آمریکا عليه کوبا

http://www.hrw.org/en/news/2008/04/07
http://www.hrw.org/en/news/2008/08/07
http://www.hrw.org/en/news/2008/05/19
http://www.cubanews.ain.cu/2008)/10,29votacion_onu.htm
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. اصراراز آمریکا خواستارپایان بخشيدن فوری به تحریم یک جانبه عليه کوبا شدند

تيبانی  سال متوالی است که اکثریت عظيم درمجمع عمومی از این معيار پش17

این موضعگيریها بيان مشخصی از کشورهای دنيا که مخالفت شدید خود . کرده اند

را عليه ایاالت متحده آمریکا که قوانين بين المللی و منشور سازمان ملل را تبه 

کارانه عليه حقوق مردم کوبا برای داشتن حق زندگی وتوسعه تخطی کرده است 

  .می باشد

فروش . ین فروشنده تسليحات در جهان می باشدآیاالت متحده آمریکا بزرگتر

اسلحه آمریکا بی ثباتی را در سراسر جهان همه جانبه تشدید ساخته و شدیدًا 

گزارشی توسط بنياد آمریکای . حقوق بشر ملتهای خارجی را مختل کرده است

 ، فروش 2007 مطرح می سازد که درسال New American Foundationنوین 

 2001 بيليون دالر رسيد که درواقع، بيش از سه برابر سال 32اسلحه آمریکا به 

  . کشور و منطقه فروش رفته است174این تسليحات به بيش از . است

)study :US arms sales undermine global human rights ,com.sfgate://http(  

تحده آمریکا ننگ ورسوائی ببار آورده تجاوز به حقوق زندانيان در ایاالت م 

 ، واشنگتن پست گزارش داد که ضرب و شتم، 2008 سپتامبر 25در تاریخ . است

کشيده، لگد، و هل دادن بازداشت شدگان توسط بازپرسان آمریکائی طبق گزارش 

. سّری داخلی وزارت دفاع آمریکا، هيچ گونه محکوميت جنایی را بوجود نخواهد آورد

 ، همان روزنامه گزارش می دهد که بازپرسان آمریکائی 2008 آوریل، 22در تاریخ 

آن چنان رفتاری مانند بی خوابی، تحميل دارو بازور، واقرارگرفتن از طریق شکنجه 

در تاریخ . را در زندان نظامی واقع درگوانتانامو با بازداشت شدگان انجام می دهند

 در حقوق بشرمنتشر شد که می  ، گزارشی توسط سازمان نظارت2008 فوریه، 6

گوید اگر چه هيچکدام از بازداشتيها به هيچ نوع جنایتی محکوم نشدند ولی حدود 

 بازداشت شدگان تحت نظرو دربدترین زندانها در گوانتانامو نگهداری 270 نفر از 185

تماس این زندانيها با سایر انسانه بسيار محدود است؛ به طوری که . می شوند

ر روز را می بایست تنها با خود در سلول بسيار کوچکی با مينيموم یا  ساعت د22

  .هيچ نوری یا هوای تازه ای بسر برند

News report finds treatment of detainees unnecessarily harsh ,

222008/news/en/org.hrw.www://http/06/10  

 سال سن 18 نفر زندانی زیر 20  بق گزارش آسوشيتد پرس، بيش ازط 

 تا به حال در زندان گوانتاناموبا رفتارهای طاقت فرسا 2002را از سال 

http://sfgate.com/
http://www.hrw.org/en/news/2008/06/10
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 ، 2008در ماه ژوئن . وغيرانسانی تحت کنترل سربازان آمریکائی نگهداشتند

 بود،  سال18 که در آنزمان زیر سن 2004محمد جواد تجارب خود را در ماه می 

در . توضيح داد که او را به زندان گوانتانامو آوردند و او را وادار به بی خوابی کردند

 3 سلول مختلف انتقال دادند که معموًال او را قبل از هر 112 روز جوادرا به 14طول 

او را مکررًا بين نيمه شب . ساعت، پابند از سلولی به سلول دیگرانتقال می دادند

  .تقال می دادند که مطمئنًا جلوگيری از خواب وی بکنند صبح ان2و ساعت 

The war on teen terror ,32008/news/en/org.hrw.www://http/06/23  

آمریکا معاهده بين المللی در مورد التزام داشتن به قوانين جهانی حقوق 

یاالت متحده آمریکا پيمان بين المللی را در مورد حقوق ا. بشررازیرپا می گذارد

 سال قبل ٢٨این پيمان .  سال قبل امضا کرد30اقتصادی، اجتمائی، و فرهنگی را 

 سال قبل 14برای از ميان بردن هرنوع تبعيض عليه زنان و حفظ حقوق کودکان 

صویب ولی هيچ کدام از این پيمانها هنوز به ت. توسط آمریکا به امضا رسيد

  .نرسيدند

پيمان نامه در مورد حقوق افراد ازکارافتاده، یکی از مهم ترین پيشرفت  

هائيست که سازمان ملل در مورد پشتيبانی از افراد از کارافتاده در قرن 

 این پيمان نامه از نظر کشورهای مختلف بسيار .جدید بدست آورده است

 کشور 41پيمان را امضا کردند و  کشور این 136تا به حال تعداد . باارزش می باشد

ولی ایاالت متحده آمریکا هنوزاین پيمان را به امضا و . هم اکنون آنرا تصویب کرده اند

ایاالت متحده آمریکا از ضمانت دادن در مورد دفاع ازحقوق . تصویب نرسانده است

اقليتهای بومی سرباززده و همچنين تابه حال نتوانسته به حقوق این اقليتهای 

ومی برای ایجاد حاکميت بر سرزمين ومنابع طبيعی خود در سازمان ملل و مجامع ب

مين نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحده در 61 . بين المللی اعتراف کند

 موافق 147 ، اعالميه حقوق مردم آبوریجنال را با رأی 2007 سپتامبر، 13تاریخ 

کشور دیگر رأی مخالف عليه آن در حاليکه ایاالت متحده آمریکا با سه . اتخاذکرد

  .دادند

درمورد برخوردبه مسئله ی حقوق بشردرسطح بين الملل، ایاالت متحده 

 را )double standard( هميشه لجوجانه سياست استاندارد دوپهلوآمریکا

تعقيب کرده است درنتيجه وظيفه ای را که درسطح بين المللی به موسسات 

ل مواجه کرده که در نتيجه آن  تا کنون حقوق بشر محول شده است  ،با مشک

بر طبق برنامه ی از پيش تدارک دیده . موفقيتی در این زمينه حاصل نشده است

شده، قراربراین بود که دیداری از بازداشتگاه هوتو درایالت تگزاس، و مُانمائوس در 

http://www.hrw.org/en/news/2008/06/23
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 .نيوجرزی انجام گيرد ولی دولت آمریکا بدون توضيح رضایت بخشی از آن سرباززد

  .اگرچه این برنامه ازطرف دولت آمریکا ازقبل ضمانت اجرائی داشت

 ، گزارش مخصوصی در مورد حقوق بشر مهاجرین آمریکا منتشرشد 2008 در سال 

 نفرمهاجرتوسط ایاالت متحده آمریکا 230.000ساالنه که نشان می دهد 

. ت سال قبل بيش از سه برابر شده اس9 که در مقایسه با بازداشت می شوند

و افراد غير تبعه از ”غيرشهروندان“رویه ای راکه ایاالت متحده آمریکا برای اخراج 

کشور به کارمی برد نامناسب می باشد و این که آیا آنها برای مدت طوالنی یا 

گزارشگرمخصوصی معتقد است که .  بازداشت شدند زیرسئوال می رود قانونی

 ی بين المللی خود جامه عمل بپوشاند ایاالت متحده آمریکا نتوانسته که به وظيفه

و هم چنين، نتوانسته سياست کشوری هماهنگ و واضح و روشنی را درمورد 

ل حقوق بشردررابطه öوظایف بين المللی خود در این مورد اتخاذ کند تا بتواند مش

کمکهای . ميليون از مهاجرین در آمریکا را منطقی حل کند5/37با بيش از 

 به نقاط مختلف دنيا درمقایسه با توان این کشور به بشردوستانه آمریکا

طبق گزارشی توسط . عنوان ثروتمندترین کشور دنيا بسيار نا چيز است

Development Assistance Research Associates   که موئسسه ایست

غيرانتفاعی و در اسپانيا قرار دارد، ایاالت متحده آمریکا یکی از آن کشورهائی 

 بدترین کارنامه در دادن کمکهای بشردوستانه مستقل، عادل،و است که دارای

همين گزارش خاطرنشان می سازد که مساعدتهای آمریکا به سایر . منصف است

  .کشوربيشتراوقات به سياستهای جاه طلبانه اش متصل است

احترام به حقوق بشر و دفاع از آن دليل مهمی است به درجه ی تمدن و پيشرفت 

ردولتی مسئوليت مشترکی را در قبال متعهد ساختن خود ه. جامعه بشری

. دربهبود و پيشرفت شرایط حقوق بشر در کشوررا می بایست داشته باشد

سالهاست که ایاالت متحده آمریکا خودرا نسبت به کشورهای 

دیگرمستلزم دانسته و گزارشی در مورد بررسی ر حقوق بشر کشورها 

ایط حقوق بشردر کشورهای دیگر همه ساله انتشار داده است و از شر

انتقاد کرده است و از این طریق، به عنوان ابزاری برای مداخله در 

درحالی . امورداخلی کشورها وبی اعتبار ساختن آنها استفاده کرده است

که، ایاالت متحده آمریکا چشمهای خود را نسبت به تخطی در مورد حقوق بشر در 

 آمریکا تمرین پرتاب سنگ به دیگران را می ایاالت متحده. کشور خود بسته است

غافل از این که خانه خود از شيشه ساخته شده که خود گواهی است بر  کند؛ 

استاندارد دو پهلو و ریاکاری آمریکا درمورد مسائل حقوق بشر که وجهه بين 

بدین وسيله، ما به دولت ایاالت متحده . المللی این کشوررا خراب کرده است
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حت می کنيم که از نو با مشکالت حقوق بشر خود با جرات و شجاعت آمریکا نصي

 گردد و از به کاربردن تمرینهای غلط و دو پهلو در مورد مسائل حقوق بشر  روبرو

  .بپرهيزد

دفتر اطالعاتی انجمن ایالتی گزارشی  - Xinhua (2009فوریه،  ٢۶ : یادداشت

مارس پنج  ” 2008 در سال سابقه حقوق بشر ایاالت متحده آمریکا“تحت عنوان 

  ). 2008سال 

از وضعيت حقوق بشر در  دوستان گرامی برای آشنایی بيشتر افکار عمومی 

اگر افکار عمومی با جنایات . آمریکا در پخش و انتشار این گزارش همکاری کنيد 

آمریکا در درون این کشور  آشنا شود بدون هيچ تردیدی ميتوان بکمک توده های 

محدوده سرزمين ع بين المللی  این نيروی ارتجاعی و مخوف را در جهان و مجام

مهار کرد تا جهان دچار سرنوشت جنگ فاشيستی جنگ جهانی دوم نشود  آمریکا 

   . آسيب نرسد و بيش از این به تمدن بشری 

  . سپاس از دوستانی که در ترجمه این متن همکاری و همراهی کرده اند

  را د .  م
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