
  1                                                      )   3انگليس ( و بشري آمريكا، كانادا، فرانسهنگاهي به كارنامه حقوق 
 

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1397 خرداد ارديبهشت و
8103079  

 

  

  

  

هي
نگا

 
وق

حق
مه 

رنا
 كا

به
سه

ران
ا، ف

ناد
 كا

كا،
مري

ي آ
شر

ب
 و 

س (
گلي

ان
3(  

        
ش

زار
گ

 
دي

هبر
را

  
18/

97  
  



  2                                                                                                                                            18راهبردي  گزارش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  1                                                      )   3انگليس ( و بشري آمريكا، كانادا، فرانسهنگاهي به كارنامه حقوق 
 

متحده بشر در كشورهاي اياالتمربوط به موارد نقض حقوقگزارش تحوالت  نيا در
ماه و روزهاي آغازين آمريكا، كانادا، فرانسه و انگليس، در روزهاي پاياني ارديبهشت

آمده از ها و اخبار آشكار به دستها، بيانيهالت، گزارشبر اساس مقا، 1397ماه خرداد
قرار  يمورد بررس، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينبشري مردمهاي حقوقسازمان

  ت:اس ريبه صورت خالصه به شرح ز يبررس نيمهم ا يگرفته است. محورها

  

  متحده آمريكااياالت*

بشري، همچون هاي حقوقشر و ديگر سازمانببان حقوقارسال نامه از سوي ديده -1
هاي شهروندي آمريكا در شمال كاليفرنيا، به شركت فناوري آمازون، در اتحاديه آزادي

، مبني بر استفاده نهادهاي اجراي قانون، همچون نيروي 1397خرداد ماه  3شنبه تاريخ پنج
اي هوش مصنوعي و شناسي اين شركت، بنيان نهاده شده بر مبنپليس از فناوري چهره

بشر، هاي بايومتريك، ابراز نگراني جدي در خصوص مورد تهديد قرار گرفتن حقوقداده
آميز و حق احترام به زندگي خصوصي، همچنين به ويژه حق برگزاري اجتماعات صلح

هاي مورد مخاطره قرار گرفتن امنيت اجتماعي به دليل امكان كاربرد اين فناوري در سالح
هاي آمريكا در خصوص قانوني أكيد بر لزوم تصويب قانون از سوي دادگاهخودكار و ت

بودن استفاده از اين فناوري جديد و آگاه ساختن جامعه و نهادهاي حقوقي در خصوص 
  ؛2هاگونه فناوريماهيت و چگونگي كاركرد اين

                                                            
)؛ سايت آژانس مهاجرت USA Todayيو.اس.اي تودي ()؛ روزنامه Amnesty Internationalالملل (سازمان عفو بين. 1

تحليلي ميدل  –سايت خبري  )؛New York Times)؛ روزنامه نيويورك تايمز (UN Refugee Agencyسازمان ملل (
؛ روزنامه ستدپريآسوشخبرگزاري )؛ Futurismگري ()؛ شبكه خبري الجزيره؛ سايت آيندهMiddle East Eyeايست آي (

ت خبري سازمان ملل ) و سايHuman Rights Watchبشر (بان حقوقديده)؛ Los Angeles Timesز (آنجلس تايملس
)UN News.(  
  بشر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوقگزارش ديده. 2

 https://www.hrw.org/news/2018/05/24/are‐us‐police‐disclosing‐use‐amazons‐face‐
recognition‐technology 
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در روز  جمهور آمريكا،آميز دانلد ترامپ، رئيساظهارات بسيار ناخوشايند و خشونت -2
تر كردن گيرانه، مبني بر تأكيد مجدد وي بر لزوم سخت1397 ماهارديبهشت 26چهارشنبه 

مهاجران غيرقانوني ساكن و يا افراد » انسان نبودن«، اشاره به متحدهاياالتقوانين مهاجرتي 
ها، تأكيد وي بر لزوم انجام خطاب كردن آن» حيوان«به اين كشور و  وروددر تالش براي 

دامات الزم جهت ممانعت به عمل آوردن از ورود اين دسته از مهاجران به آمريكا و اق
: اين در حالي است كه بر اساس آمار متحدهاياالتبيرون راندن مهاجران غيرقانوني ساكن 

، تعداد افراد خواستار مهاجرت آژانس مهاجرت سازمان ملل متحدجديد به دست آمده از 
اي يافته است (ثبت افزايش قابل مالحظه متحدهاياالتيا پناهندگي از آمريكاي مركزي به 

درصدي در  58، افزايش 2017پايان سال نفر، عمدتاً زنان و كودكان، تا  294000تعداد 
توان در افزايش ناامني ) كه دليل آن را مي2011برابر سال  16و  2016مقايسه با سال 

و  هندوراسهاي تبهكار متعدد در كشورهايي چون، گواتماال، حاصل از فعاليت گروه
  4؛3السالوادور دانست

، در روز 6مبارزه با شكنجهسازمان جهاني  مديركل، 5اظهارات جرالد استابروك -3
آور و ناخوشايند از سوي ، مبني بر ارسال پيامي رعب1396 ماهارديبهشت 26چهارشنبه 

يك  عنوانبهآمريكا، به جامعه جهاني در خصوص به شمار نياوردن شكنجه  متحدهاياالت
ها، به جاي گران با اعطاء مناصب مهم دولتي به آنجرم و ترغيب و تشويق شكنجه

ازات و زنداني كردنشان، با تأييد رياست جينا هاسپل بر سازمان سيا، از سوي كنگره، مج
سال از تشكيل اين سازمان،  70نخستين زن منصوب شده به اين مقام با گذشت  عنوانبه

                                                            
 يو.اس.اي تودي. قابل بازيابي در لينك: روزنامه  گزارش. 3

https://www.usatoday.com/story/news/politics/2018/05/16/trump‐immigrants‐animals‐

mexico‐democrats‐sanctuary‐cities/617252002/ 
: من فكر گفتتبهكار خياباني  ايهباند يسارا هاكبي سندرز، سخنگوي كاخ سفيد درباره اظهارنظر اخير ترامپ در مورد اعضا. 4

تواند مي س قانونهر آنچه كه بر اسا وجمهور بايد از جايگاهش كند و رئيسبه خوبي آنها را توصيف نمي »حيوان«واژه كنم مي
 ءسيار صريح به اعضاجمهور آمريكا به شكلي بسندرز گفت: اشاره رئيس .تا جلوي اين افراد وحشتناك را بگيرد ،استفاده كند

  .ه استباند تبهكار بود
٥. Gerald Staberock 
٦. World Organization Against Torture 
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آميز بازجويي و هاي خشونتبرنامه اجرايرغم تمامي انتقادات موجود در خصوص به
  ؛7ان حمالت تروريستيشكنجه توسط او در خصوص مظنون

يكي از  عنوانبههاي انفرادي، ها در سلولضرورت توجه به موضوع حبس زنداني - 4
هزار زنداني در   80، با توجه به قرار داشتن متحدهاياالتبشر در موارد نقض حقوق ترينمهم

اراي هاي رواني و دافراد مبتال به بيماري ازجملههاي اين كشور، اين شرايط در زندان
رساني صحيح به عموم مردم در اين خصوص، عدم هاي جسمي و ذهني، عدم اطالعمعلوليت

ها، وجود بدبيني در جامعه نسبت به اين افراد هاي گروهي به اين زندانامكان دسترسي رسانه
افرادي غيرعادي، هراسناك، قاتل و رواني و ممانعت به عمل  عنوانبهها و به تصوير كشيدن آن

هاي گروهي با زدن برچسبي ن نظام قضايي آمريكا از چاپ مطالبي در اين زمينه در رسانهآورد
بان نهادي چون ديدههاي مردمهاي سازمانتالش»: جاني بالفطره«ها تحت عنوان بزرگ بر آن

ميالدي تاكنون جهت برقراري ارتباط با اين زندانيان و ارائه تصويري  2009از سال  8انفرادي
بشر و سالمت روان افراد محبوس آشكار به جامعه در خصوص عدم رعايت حقوقصحيح و 

اي در ماه آوريل سال جاري ميالدي در زمينه زنداني شدن چاپ مقاله ازجملهها، در اين سلول
هاي جدي در سلول انفرادي و وارد آمدن آسيبروز 30ز اهالي ايالت كلرادو، به مدت فردي ا

  .9رواني و روحي به وي

  

  

  

                                                            
 :گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك 7

 https://www.aljazeera.com/news/2018/05/senate‐confirms‐trump‐nominee‐haspel‐cia‐
chief‐180517194322350 .html 
٨. Solitary Watch 

  الجزيره. قابل بازيابي در لينك:  گزارش شبكه خبري .9
https://www.aljazeera.com/programmes/listeningpost/2018/05/locked‐solitary‐
confinement‐180512082018214.html 
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  كانادا *

بشر و عفو بان حقوقبشري، همچون، ديدههاي حقوقدرخواست تعدادي از سازمان -1
، در قالب بيانيه منتشر شده در 1397 ماهارديبهشت 26الملل، در روز چهارشنبه بين

هاي فناوري و مهندسان، در خصوص اتخاذ اصولي ها، شركتسمپوزيوم تورنتو، از دولت
 يارتقا باهدفها بشر، مبني بر توسعه و بازبيني الگوريتممايت از حقوقح منظوربهراهنما 

آميز و هاي نژادپرستانه و تبعيضبا پايان بخشيدن به الگوريتم زمانهمشفافيت و كيفيت، 
ها در ها، با توجه به استفاده از اين سيستمهمچنين تغذيه اطالعات متعصبانه در آن

هاي اقليت و مند گروهتبعيض قرار گرفتن نظام تحقيقات جنايي و پليسي و مورد
  ؛10هاتأثير قرار گرفتن مستقيم سرنوشت آننشين جامعه و تحتحاشيه

، به 11هاي بريتيش كلمبياالملل و انجمن آزاديارسال نامه سرگشاده از سوي عفو بين -2
ارجه كانادا، ، وزير امور خ13، وزير دادگستري و كريستيا فريلند12ريبولد  - جودي ويلسون 

، مبني بر درخواست از دولت فدرال كانادا براي 1397 ماهارديبهشت 13شنبه در روز پنج
، استاد سابق دانشگاه اتاوا 14انجام تحقيقات مستقل در خصوص استرداد حسن دياب

گذاري تروريستي (كانادا) به فرانسه، به دليل متهم كردن او به دست داشتن ادعايي در بمب
سال حبس در سلول تقريباً انفرادي، در يكي  3، تحمل 1980در پاريس در سال  ايكنيسه

رغم عدم وجود شواهد سال آزادي با وثيقه در كانادا، به 6هاي فرانسه و گذراندن از زندان
و مدارك كافي عليه وي و عدم تفهيم اتهام به او، همچنين مورد تحقيق و تفحص قرار 

ي در جلسات رسمي رسيدگي به اين پرونده در طول اين دادن عملكرد مقامات كاناداي
به درخواست مقامات فرانسه در كانادا  2008مدت: گفتني است كه حسن دياب در سال 

هاي متمادي در مبارزه با حكم استرداد خود پس از گذراندن سال 2014دستگير و در سال 

                                                            
  گري. قابل بازيابي در لينك:گزارش سايت آينده. 10

 https://futurism.com/human‐rights‐discriminatory‐artificial‐intelligence/ 
١١. BC Civil Liberties Association (BCCLA) 
١٢ .Jody Wilson‐Raybould 
١٣. Chrystia Freeland 
١٤. Hassan Diab 
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الي بود كه مقامات فرانسه تنها با شد؛ اين در ح بازگرداندههاي كانادا، به فرانسه در دادگاه
گذار مظنون اين بمب عنوانبهخط، وي را هاي دستاستناد به مداركي محرمانه و نمونه

  .15حادثه معرفي كردند

  

  انگليس*

الملل در بريتانيا، صليب سرخ بريتانيا، صدور بيانيه مشترك از سوي سازمان عفو بين -1
، مبني بر ضرورت ايجاد 1397خرداد ماه  4شنبه پنج آكسفام و شوراي پناهندگان، در روز
شده در مورد به هم پيوستن پناهندگان به گيرانه وضعتغيير در قوانين و مقررات سخت

تن از پناهندگان)، با توجه به  1950فراهم آمدن اين امكان براي  رغمبههاي خود (خانواده
گيرانه و فرآيند دن مقررات سختگذار پشت سرموفق نشدن بسياري از اين افراد براي 

هاي حقوقي و عدم برخورداري كودكان از پيچيده كنوني، بدون برخورداري از حمايت
حق پيوستن به والدين خود و يا خواهر و برادرهاي متعلق به يك خانواده براي ملحق 

  ؛16شدن به يكديگر

الملل در بريتانيا، ين، مدير امور سياسي و دولتي سازمان عفو ب17اظهارات الن هوگارث -2
، شهروند 18، در خصوص پرونده عبدالكريم بلهاج1397شنبه اول خرداد ماه در روز سه

، همسر وي، مبني بر ضرورت عدم 19لبيايي و يكي از مخالفان معمر قذافي و فاطمه بوچار

                                                            
  هاي:تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك –الملل و سايت خبري عفو بينسازمان هاي گزارش. 15

 https://www.amnesty.ca/news/amnesty‐international‐and‐bccla‐call‐independent‐inquiry‐
hassan‐diab‐extradition 
http://www.middleeasteye.net/news/hassan‐diab‐case‐calls‐question‐canadas‐extradition‐
process‐181226756 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين. 16
 https://www.amnesty.org.uk/press‐releases/uk‐immigration‐statistics‐charities‐call‐change‐
restrictive‐rules‐refugee‐family 
١٧. Allan Hogarth 
١٨. Abdel Hakim Belhaj 
١٩. Fatima Boudchar 
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، در خصوص اين انگليسمقامات دولت  ازجملهكردن مقامات رسمي،  مستثناپذيرش 
ها در شكنجه و بازگرداني بلهاج و همسرش به ليبي، همچنين ت داشتن آنپرونده و دس

هاي لزوم انجام روند صحيح تحقيقات قضايي در اين زمينه، با توجه به تالش مكرر دولت
مختلف اين كشور براي نگاه داشتن اين پرونده پشت درهاي بسته و سرانجام مختومه 

بر مال شدن شواهد و مدارك مربوط به دخالت اعالم كردن آن، ظاهراً به دليل هراس از 
داشتن مقامات انگليس در ربايش و شكنجه اين خانواده: گفتني است كه دولت انگليس 

دليل رفتار انزجارآميز خود با  رسمي از اين مخالف ليبيايي و همسرش به طوربهسرانجام 
سازمان سيا در ربودن  ها و همكاري ام.آي سيكس (سازمان اطالعات خارجي بريتانيا) وآن
وزيري توني بلر و با توجه به روابط نزديك وي با (در زمان نخست 2004ها در سال آن

ها عذرخواهي و با پرداخت و سرانجام شكنجه آن طرابلسها به قذافي)، بازگرداندن آن
ها، موافقت به عمل آورده است. اين در حالي است كه هويت هزار پوند غرامت به آن 500

يك از مقامات دولت وقت مورد مجازات مسئوالن اين رويداد نامشخص باقي مانده و هيچ
  ؛20اندقرار نگرفته

الملل در بريتانيا، در تاريخ دوشنبه ، مدير كمپين عفو بين21اظهارات كري موسكوگيري -3
، مبني بر نظارت دقيق اين نهاد بر فرآيند تحقيق و تفحص در 1397 ماهارديبهشت 31

در لندن (در سال گذشته ميالدي) و  22سوزي برج مسكوني گرنفلص حادثه آتشخصو
تأكيد بر مواردي چون، اهميت جايگاه ساكنان اين برج در اين روند، لزوم در نظر گرفتن 

حق تمامي شهروندان و نه يك تجمل،  عنوانبهحق برخورداري از مسكني امن و آبرومند، 
ناديده گرفته شدن حقوق انساني ساكنان و قربانيان برج گرنفل پيش و پس از وقوع اين 
حادثه، برخوردار نشدن برخي از بازماندگان اين حادثه از مسكن مناسب تاكنون، ضرورت 

                                                            
  هاي:تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك –الملل و سايت خبري عفو بينسازمان  هايگزارش .20

 https://www.amnesty.org.uk/press‐releases/tony‐blair‐belhaj‐case‐full‐judicial‐
investigation‐uk‐involvement‐torture‐needed 
http://www.middleeasteye.net/news/abdel‐hakim‐belhaj‐libya‐rendition‐settlement‐mi6‐

596840523 
٢١. Kerry Moscogiuri 
٢٢. Grenfell 



  7                                              )    3انگليس ( و بشري آمريكا، كانادا، فرانسهنگاهي به كارنامه حقوق
 

 

  

 

جانبه، همه برخورداري بازماندگان اين واقعه تلخ از حق عدالت، همچون دريافت خسارات
پذيري و پاسخگو بودن وزراي دولت به دليل تحمل شرايط بسيار هراسناك، لزوم مسئوليت

 و مقامات و سياستمداران محلي در اين واقعه، ابراز تأسف از عدم اشاره به موازين 
بشري در روند اين بازرسي و تحقيقات و ابراز اميدواري در خصوص رعايت موارد حقوق
چون حق برخورداري از حيات، مسكن، بهداشت و درمان، زندگي بشري، همحقوق

  ؛23خانوادگي، تحصيل و آموزش، اشتغال و عدالت

 19الملل، در روز چهارشنبه اي از سوي سازمان عفو بينصفحه 55انتشار گزارش  -4
، مبني بر محكوم كردن استفاده پليس »24در دام ماتريس«، با عنوان 1397ماه ارديبهشت

به » هاي تبهكار)ها (گروهماتريس گنگ«هايي با عنوان يتن انگليس از پايگاه دادهمتروپل
آميز نژادپرستانه، ابراز نگراني جدي دليل بنيان نهاده شدن آن بر اساس معيارهاي تبعيض

ها، شيوه به اشتراك اين سازمان در خصوص نحوه قرار گرفتن نام افراد در اين پايگاه داده
هاي خيريه تهيه مسكن و آن با ديگر نهادها، همچون مدارس و انجمن گذاشتن اطالعات

تن از مردم اين  3806، با توجه به قرار گرفتن نام 25پوستتأثير آن بر زندگي جوانان سياه
درصد)  78پوست بودن سه چهارم (تاكنون، سياه 2017كشور در اين فهرست از اكتبر سال 
درصد از  27ي پليس متروپليتن مبني بر ارتكاب تنها اين افراد (با توجه به آمار اختصاص

درصد از اين  99آميز و تبهكارانه)، اختصاص يافتن پوستان جامعه به اعمال خشونتسياه
سال سن: اظهارات 12ترين فرد اين فهرست از فهرست به مجرمان مرد و دارا بودن جوان

ني بر استفاده اين برنامه از معيارهاي الملل در بريتانيا، مب، مدير سازمان عفو بين26كيت الن
پوست به دليل نوع موسيقي مورد عالقه و جوانان سياه ردنكآميز نژادپرستانه و بدنامتبعيض

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:عفو بينسازمان گزارش  .23

 https://www.amnesty.org.uk/press‐releases/grenfell‐residents‐need‐be‐centre‐inquiry 
٢٤. Trapped in the Matrix 

هاي لندن در و به مثابه واكنشي كامًال سياسي به شورش 2012هاي تبهكار) از سال گروه شناساييهاي داداين برنامه (پايگاه. 25
ر يكي از اندازي شد كه افراد قرار گرفته در آن بر مبناي نوع و ميزان خشنونت مرتكب شده به طور خودكاراه 2011سال 
  دهند.اختصاص مي هاي سبز، كهربايي و يا قرمز را به خودرنگ

٢٦. Kate Allen 
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ها با برقراري ارتباط از طريق هاي اجتماعي و نظارت بر آنها در شبكهيا عملكرد آن
متالشي كردن اين  هاي جعلي، همچنين درخواست وي از شهردار لندن برايپروفايل

  .27بشريالمللي حقوقسيستم و يا اصالح كردن آن بر اساس معيارهاي بين

  

  فرانسه *

هزار نفر به  21، (»خيزش مردمي«برگزاري تظاهرات چندين هزار نفري، موسوم به  -1
 5هزار نفر طبق برآورد كنفدراسيون كارگري فرانسه) در روز شنبه  80تخمين پليس و 

، در شرق پاريس و برخي ديگر از شهرهاي اين كشور، تحت تدابير شديد 1397خرداد ماه 
هاي نيروي پليس براي شهر پاريس) و به درخواست اتحاديه 1500امنيتي (بسيج بيش از 

اعتراض به  باهدفهاي مدافع حقوق شهروندي، گرا و گروهكارگري، احزاب سياسي چپ
حمايت از كارگران و افزايش قدرت پليس و  كاهش تدابير منظوربهايجاد تغييرات حقوقي 

نيروهاي انتظامي، همچنين انجام اصالحات مالياتي در راستاي منافع ثروتمندان و كاهش 
هاي ميزان خدمات عمومي، دشوار شدن شرايط براي دانشجويان جهت ورود به دانشگاه

هاي پليسي در يوهتر و اعمال شگيرانهدولتي مورد نظر خود، اتخاذ قوانين مهاجرتي سخت
جمهور اين كشور: استفاده مناطق محروم و فقيرنشين شهر، از سوي امانوئل مكرون، رئيس

تن از اين افراد،  26نفر در پاريس و بازداشت  39آور، دستگيري پليس از گاز اشك
پوش و نقاب به چهره تظاهركننده در حاشيه تظاهرات همچنين دستگيري جوانان سياه

  ؛28هاها و فروشگاهاتوبوس يل تخريب شيشهاصلي، به دل

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين .27

 https://www.amnesty.org.uk/press‐releases/met‐police‐using‐racially‐discriminatory‐gangs‐
matrix‐database 

  بازيابي در لينك:گزارش اسوشيتدپرس. قابل  .28
 http://www.latimes.com/world/la‐fg‐france‐macron‐protests‐20180526-story.html 
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و بشر، ، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه حمايت از حقوق29اظهارات فيونوال ني اولين - 2
، مبني بر ابراز 1397خرداد ماه  3شنبه در روز پنجهاي اساسي هنگام مبارزه با تروريسم آزادي

، 2017فرانسه (مصوب ماه نوامبر سال  گيرانهنگراني در خصوص قوانين امنيتي جديد سخت
در راستاي روند اعمال وضعيت اضطراري در اين كشور، پس از وقوع حمالت تروريستي در 

هاي انساني و حقوق شهروندي، ) و نقش آن در نقض حقوق و آزادي2015پاريس در سال 
حق آزادي دين و مذهب، حق حركت و حق برخورداري از زندگي خصوصي،  ازجمله

ها و تأكيد چنين به حاشيه راندن و منزوي كردن بيشتر شهروندان مسلمان و انگ زدن به آنهم
هاي مجري روند مبارزه وي بر لزوم ايجاد نهادي مستقل براي تحت نظارت قرار دادن سازمان

 .30با تروريسم و حمايت از امنيت ملي

  

                                                            
٢٩. Fionnuala Ni Aolain 

  گزارش سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: .30
 https://news.un.org/en/story/2018/05/1010721 


