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متحده آمريكا، كانادا، بشر در كشورهاي اياالت مربوط به موارد نقض حقوقگزارش تحوالت  نيا در
كار به ها و اخبار آشها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش 1397فرانسه و انگليس، در مهرماه و آبان ماه 

موردبررسي ، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندست
  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه يبررس نيمهم ا يقرارگرفته است. محورها

  

  متحده آمريكااياالت*

ان آب 7نبه ر روز دوشدانتشار گزارش از سوي روزنامه تايمز اسرائيل، به نقل از خبرگزاري فرانسه،  -1
رده آمريكا و مسئول شم متحدهاياالتدر خصوص حادثه مرگبار اخير در شهر پيتسبورگ، در  1397ماه 

نكات  گيري اين كشتار، از سوي يهوديان ساكن اين شهر،عامل اصلي شكل عنوانبهشدن دانلد ترامپ، 
   :مهم اين گزارش به شرح زير است

از سوي گروهي از رهبران جامعه يهوديت شهر پيتسبورگ، مبني بر متهم  اي سرگشادهنامهانتشار  الف)
، با رفتارها و 2پوستطلبان سفيدجمهور آمريكا به جسارت دادن هر چه بيشتر به برتريكردن رئيس

                                                            
)؛ aPEN Americجمن قلم آمريكا ()؛ انThe Washington Times)؛ روزنامه واشنگتن تايمز (UN News( . سايت خبري سازمان ملل1

روزنامه جروزلم پست  )؛The Hillتحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا ( –سايت خبري  )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر (ديده
)Jerusalem Postالملل (سازمان عفو بين )؛Amnesty International( روزنامه نيويورك تايمز )؛New York Times امه تايمز وزنر)؛

  ).Agence France‐Presse) و خبرگزاري فرانسه (Times of Israelاسرائيل (
  هاي پيشين:. سوابق در گزارش2

در زمينه لحاظ شدن مقوله  ، در خصوص سكوت مقامات آمريكا1397 مهرماه 9، در روز دوشنبه بشر بان حقوقديدهانتشار گزارش از سوي *
انديشي در قبال هاي امنيتي، در راستاي ارتقاء جزمها از مباحث تهديدبرداري آنطلبي سفيدپوستان در قوانين نظارتي و مراقبتي و بهرهبرتري
  هاي اقليت، مبني برگروه
ت نه تحت نظارگسترش دادن اختيارات خود در زمي ي قانون براي تداوم بخشيدن به و يا حتياجراهاي اطالعاتي و نهادهاي نستالش آژا الف)

ها) اي آنهاي پيش روي كشور از سوي (به ادعتهديد برهيتكاز طريق شنود گفتگوهاي تلفني، با  ازجملهقرار دادن شهروندان آمريكايي، 
  گيري كند؛كه كنگره آمريكا بايد در سال آينده، در اين خصوص، بر مبناي قانون آزادي آمريكا تصميمگفتني است »: مسلمانان«

المللي و تهديدي بين مثابههبطلب سفيد پوست، هاي برترياشاره به سكوت نهادهاي امنيتي و اطالعاتي در خصوص به شمار آوردن گروه ب)
  ها؛ي اين سازمانلزوم قرار دادن آن در حوزه اختيارات نظارت
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، در 1397آبان ماه  5، مسئول بخشي از حمله خونينِ روز شنبه عنوانهبگفتارهاي خود و برشمردن وي 
  در اين شهر؛ » كنيسه درخت زندگي«

 60همگي بيش از  تقريباً، كه اين شهرگفتني است كه در اين روز، يازده نفر از شهروندان يهودي  ب)
ين تيراندازي ساله آمريكايي كشته شدند. عامل ا وششچهلتوسط يك شهروند  سال سن داشتند،

                                                                                                                                                                                 
زوم گسترش لين رو، تأكيد بر متناقض بودن پيشاپيش بسياري از اختيارات نهادهاي اطالعاتي و مجري قانون با حقوق شهروندي و از ا ج)

 طلب؛هاي سفيدپوست برتريهاي گروهنيافتن اين اختيارات در راستاي سرپوش گذاردن بر فعاليت

هاي اطالعاتي ها، در متون استماعات كميتهشده از سوي مقامات قوه مجريه آمريكا، در خصوص اين گروه اشاره به نادر بودن مباحث مطرح د)
  و كشورهاي اروپايي؛ متحدهاالتياهاي مزبور در رغم نمايش قدرت گسترده، آشكارا و عمومي گروهسال گذشته، به 5و قضايي كنگره در 

هاي علني خود در هاي سفيدپوست، در شهادتهاي صورت گرفته از سوي گروهزمينه خشونتتأكيد بر حائز اهميت بودن سكوت دولت در  ه)
هاي ناشي از شهروندان مسلمان و زمينه مباحث اطالعاتي، نظارتي و امنيت ملي و متمركز شدن نهادهاي اطالعاتي و امنيتي، تنها بر روي تهديد

ها را موضوعي اطالعاتي و اينكه نهادهاي مزبور خشونت اين گروه - كامل در اين خصوصاز اين رو قرار دادن كنگره و مردم كشور در ناآگاهي 
  آورند يا خير و؛امنيتي به شمار مي

هاي اقليت، تأكيد بر حائز اهميت بودن امنيت تمامي شهروندان و لزوم اجتناب ورزيدن مقامات از دامن زدن به تعصبات موجود در قبال گروه و)
 .2در جامعه آمريكا

طلب هاي برتري، در خصوص بلندتر شدن صداي گروه1397 مردادماه 23شنبه ، در روز سهبان حقوق بشرديدهانتشار گزارش از سوي *
  ها، مبني برهاي ضعيف وي در قبال اين گروهرامپ، با توجه به واكنشجمهوري دانلد تسفيدپوست در آمريكا، در دوران رياست

، »حقوق شهروندي سفيدپوستان«ها براي به كرسي نشاندن طلبان سفيدپوست در روزهاي اخير و درخواست آنهاي برتريگردهمايي الف)
ستيزي، در دوران تصدي ترامپ بر تي، تعصب و بيگانهآن به پوششي براي نژادپرس شدنليتبدآميز روابط نژادي و نمايانگر وضعيت مخاطره

  جمهوري؛كرسي رياست
و زنان و اظهارات وي در اين  انيجوپناهها، جمهور آمريكا در قبال حقوق اقليتهاي نااميدكننده از سوي رئيساشاره به اتخاذ سياست ب)

هاي طلبان و گروهويل، در سال گذشته، اعم از برترياهرات شارلوتزكننده در تظهاي شركتخصوص مبني بر مقصر به شمار آوردن تمامي گروه
  هاي نژادپرست؛ي و امتناع ورزيدن وي از محكوم كردن شفاف و صريح گروهضد نژادپرست

  ها و موارد ديگري چون:خطاب كردن آن» حيوان«اشاره به اظهارات دانلد ترامپ در مورد مهاجران فاقد مدارك قانوني و  ج)
  غيرقانوني؛ انيجوپناهدر قبال مهاجران و » عدم تحمل« ذ سياستاتخا*
  ها پس از ورود غيرقانوني به كشور؛افزايش بودجه فدرال جهت محبوس كردن آن*
  و اولويت بخشيدن به پذيرش مهاجران از كشورهايي چون نروژ؛») توالت«ها به مورد اهانت قرار دادن كشورهاي آفريقايي (تشبيه كردن آن *
  ايران؛ ازجملهنشين، ممنوع ساختن ورود شهروندان از چند كشور عمدتاً مسلمان*
هاي نژادي (زانو زدن در هنگام پخش سرود ملي) و اظهار نظر مورد سرزنش قرار دادن اعتراض بازيكنان تيم ملي بسكتبال آمريكا به نابرابري*

  ها از كشور؛در مورد لزوم اخراج آن
ي پاسخگويي اين نيروها سازوكارهاكشته شدن مردم به دست نيروهاي پليس و كاهش دادن  افزايش ميزان زم در زمينهعدم اتخاذ اقدامات ال*

  در قبال شهروندان اين كشور و
ادن ها براي نشان دي در تظاهرات روزهاي اخير و تالش آنزيستگانهيضد بي و ضد نژادپرستهاي تأكيد بر بيشتر بودن قابل توجه تعداد گروه د)

طلبي سفيدپوستان از جايگاه مستحكم در كاخ سفيد و يا ي و برتريانزجار پراكنها بر عدم برخورداري ها و تأكيد آنمخالفت خود با اين سياست
  هاي دولت آمريكا.سياست
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 ،نام دارد 3بازداشت و شناسايي شده است. به گفته مقامات آمريكايي، عامل اين كشتار كه رابرت باورز
حادثه اين » .همه يهوديان بميرند«(به گفته وي) هاي پليس گفته است كه دوست دارد در بازجويي

 آيد؛به شمار ميتاريخ آمريكا در مرگبارترين حمله ضديهودي 

رشد  جنبش رو بههاي دانلد ترامپ بر ارتقا يافتن ميزان جسارت ه به تأثير مواضع و سياستاشار ج)
جمهور آمريكا براي محكوم كردن صريح و شفاف و درخواست از رئيس پوستگرايان سفيدملي

ت اقلي وامعجتقاد قرار دادن ، اجتناب ورزيدن از مورد انسفيدپوستانطلبانه و برتري انهگرايمليرويكردهاي 
و به  جويانپناهالت لفظي به مهاجران و از حم نها، همچنين خودداري نمودو به مخاطره افكندن حيات آن

  هاي دموكراتيك مبتني بر محترم شمردن تمامي افراد و اقشار جامعه؛در آوردن سياست اجرا
 ساختن اين قزمان محق تا جمهوري آمريكا،تأكيد بر عدم استقبال شهر پيتسبورگ از رياست د)

  ؛هادرخواست
 ، برخوردار از»راست آلترناتيو آمريكا«در جنبش  ،هاي مبتني بر توطئهنظريهاشاره به رواج يافتن  ه)

مالي نهادهاي دولت و تالش يهوديان آمريكايي براي تسلط يافتن بر «، مبني بر هاي افراطيگرايش
هاي اخير از در سال كند،نيز حمايت ميريكا جمهور آماين جنبش كه از رئيسگفتني است كه »: آمريكا

دامنه نفوذ خود را افزايش دانلد ترامپ، استراتژيست پيشين  ،4ننِبا كمك استيو بَ ويژهبه ،طرق مختلف
  ؛5داده است

  

قدام ا، در خصوص 1397آبان ماه  4الملل، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2
به  متحدهتاياالپ به صدور فرمان اجرايي در زمينه مسدود كردن مرزهاي جنوبي احتمالي دانلد ترام

  :ر استگزارش مذكور به شرح زي موارد مهمو مهاجران آمريكايي مركزي،  جويانپناهروي 

                                                            
٣. Robert Bowers 
٤. Steve Bannon 

  زيابي در لينك:. گزارش روزنامه تايمز اسرائيل، به نقل از خبرگزاري فرانسه. قابل با5
 https://www.timesofisrael.com/progressive‐pittsburgh‐jews‐say‐trump‐not‐welcome‐in‐city/ 



  6                                                                                                                                               61گزارش راهبردي 

 

جمهوري الملل، در خصوص قصد رئيساظهارات مدير بخش آمريكاي سازمان عفو بين الف)
هاي مرزي، با مطرح كردن المللي و پديد آوردن بحراندن قوانين بينبراي به چالش كشي متحدهاياالت
شانه ناگزير به ترك خانه و كا خانوادهناپذير، براي هزاران بار و جبرانفاجعه هايي با پيامدهايسياست

  فراهم آوردن امنيت براي فرزندانشان؛ منظوربهخود، تنها 
بار اي مصيبتدر مخمصه مپ به گرفتار آمدن هزاران انسانرحمانه دانلد ترااعتنايي بياشاره به بي ب)

كاي ها به گام نهادن در اين سفر پرمخاطره از هندورأس و ديگر كشورهاي آمريو ناگزير شدن آن
ردم معليه  نقض عامدانه حقوق بشرمركزي و تأكيد بر لزوم اقدام دولت وي به متوقف ساختن كمپين 

و قوانين  متحدهاياالتنين ها بر اساس قوادرنگ حقوق آنناختن بيدر جستجوي امنيت و به رسميت ش
  المللي؛بين
تادن جان الملل، مبني بر به مخاطره افسازمان عفو بين متحدهاياالتاشاره به اظهارات مدير بخش  ج)

چنين اين اداتيارائه پيشنه تهديد براي امنيت ملي آمريكا، تنها با هرگونهفاقد  جويانپناههزاران تن از 
ها به نآها، به استثناء ناگزير شدن رحمانه و تأكيد بر عدم وجود تفاوت ميان اين افراد با ديگر انسانبي

استاي در ر وگريز از وطن خود، به دليل ترس از دست دادن جان خود، بر اثر خشونت و آزار و اذيت 
 عطوفت همنوعان با همدردي و انجويپناهاين  شدنمواجهجستجوي امنيت، همچنين تأكيد بر لزوم 

  ها؛خود و نه تحقير و سرزنش آن
هاي مهاجران آمريكاي مركزي الملل از كاروانهاي نمايندگي سازمان عفو بيناشاره به بازديد هيأت د)

، در ايالت تگزاس و 6هاي شهر تورنيلو، در كمپجوپناهكودكان  ويژهبهها، در مرزها و محل اقامت آن
، در راستاي سرعت بخشيدن به آزاد متحدهاياالتلزوم اتخاذ اقدامات سريع از سوي مقامات تأكيد بر 

شده از سوي قانون و تر از زمان تعيينشده، براي مدتي طوالنيكودك بازداشت 1100كردن بيش از 
  ؛قانون مثابهبهلزوم ممانعت به عمل آوردن از به تصويب رسيدن پيشنهادات خطرناك، 

ها تن از اعضا و حاميان خود در سراسر جهان و الملل به بسيج ميليونبه اقدام سازمان عفو بيناشاره  ه)
ها به اتخاذ اقدامات الزم، جهت پايان بخشيدن به روند زنداني شدن نامحدود موظف ساختن آن

                                                            
٦. Tornillo 



  7)                                                           14ا، كانادا، فرانسه و انگليس (بشري آمريكنگاهي به كارنامه حقوق
 

 

  

 

يين شده هاي تعخانواده و بستگانشان و يا سرپرست يها در كنار اعضاكودكان، به جاي اسكان دادن آن
  ؛7آمريكا متحدهاياالتاز سوي مقامات مسئول، در 

  
، در خصوص 1397آبان ماه  3شنبه تايمز، در روز پنجانتشار گزارش از سوي روزنامه واشنگتن -3

جمهور آمريكا و محكوم كردن گفتمان وي نگاران به دانلد ترامپ، رئيسروزنامه نامه سرگشادهارسال 
  اند از:موارد مهم اين گزارش عبارتهاي گروهي، در قبال رسانه

ه شمار بنگار آمريكايي به مورد خطاب قرار دادن مستقيم دانلد ترامپ و مقصر روزنامه 200اقدام  الف)
  دليل حمالت مكرر و دائمي وي به آزادي مطبوعات؛ آوردن او، به

جمهوري آمريكا در مراسم تحليف خود، به حمايت از قانون اساسي آوري قسم خوردن رئيسياد ب)
به تعهد  متحده، ازجمله متمم نخست اين قانون و تأكيد بر ناكامي فاحش دانلد ترامپ در عملاياالت

 ، بلكهبراي نه تنها، تضعيف جايگاه و اعتبار مطبوعاتخود در اين خصوص و تالش فعاالنه وي 
  برانگيزاندن خشونت عليه آن؛

خواه ايالت مونتانا و ستودن ، نماينده جمهوري8اشاره به حمايت دانلد ترامپ از گِرگ جيانفورته ج)
  ، گزارشگر روزنامه گاردين؛9توان فيزيكي او، پس از حمله اين نماينده به بن جيكوبز

از  10،11نگاران از شكايت قانوني رئيس انجمن قلم آمريكاجانبه اين روزنامهبه حمايت همهاشاره  د)
متحده، جمهور اين  كشور، مبني بر متهم نمودن وي به نقض متمم نخست قانون اساسي اياالترئيس

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:. گزارش سازمان عفو بين7

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/usa‐president‐trump‐must‐abandon‐plan‐to‐close‐

southern‐border/ 
٨. Greg Gianforte 
٩. Ben Jacobs 
١٠. PEN America 

پردازند، جمهور و دولت ميخبرنگاراني كه به پوشش اخبار مربوط به رئيس«در بخشي از متن شكايت انجمن قلم عليه ترامپ آمده است: . 11
تعمداً جمهور سجويانه دولت قرار دارند؛ بنابراين رئيو اقدامات تالفياي خود در معرض تهديد معتقدند همواره به سبب انجام وظايف حرفه

  »كنند. ها همواره احساس ترس و تهديدتا آن است اي قرار دادهزير گلوي خبرنگاران، نويسندگان و فعاالن رسانه ييچاقو
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ها، هآميز وي در قبال رسانزمان با افزايش موج انتقادات از دانلد ترامپ به دليل گفتمان خصومتهم
پس از مورد هدف قرار گرفتن شبكه خبري سي.ان.ان، رؤساي جمهور سابق و برخي ديگر از مقامات 

  ؛ساز در هفته اخيرهاي دستهاي پستي حاوي بمبحزب دموكرات و منتقدان او با بسته
گونه اشاره به اظهارات متناقض دانلد ترامپ در اين خصوص، مبني بر محكوم كردن شديد اين ه)
مثابه منشأ اصلي بروز خشم شديد در آمريكا، ها، بهامات از يك سو و برشمردن مطبوعات و رسانهاقد

  ؛12از سوي ديگر
  

 30 وز دوشنبهتحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا، در ر –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -4
هاي آمريكا، به مك، در خصوص تهديد دانلد ترامپ به قطع كردن يا كاهش دادن ك1397مهرماه 

ز ريز اگكشورهاي هندوراس، گواتماال و السالوادور، تا زمان اقدام شهروندان اين كشورها به 
نكات مهم اين ي، هاي چندهزار نفرصورت كاروانمتحده بهزادگاهشان و پناه آوردن به خاك اياالت

  گزارش عبارت است از:

هاي توييتري هاجران در پياممصوص اين دسته از جمهور آمريكا در ختندتر شدن گفتمان رئيس الف)
متحده و جويان به مرزهاي اياالتشدن پناهخود، اعالم وضعيت اضطراري ملي در كشور با نزديك

دارك مها، بدون ارائه دعاوي وي در خصوص وجود شهرونداني از كشورهاي خاورميانه در اين كاروان
  و شواهدي دال بر اثبات اين دعاوي؛

هاي آمريكا به اين كشورها، در اره به سخنان تهديدآميز دانلد ترامپ در خصوص قطع كمكاش ب)
ها براي ممانعت به عمل آوردن از گريز هاي آنصورت عدم انجام اقدامات الزم از سوي دولت

                                                                                                                                                                                 
دف خود را دفاع از اقع شده است، اين انجمن هتأسيس و مقر آن در شهر نيويورك و 1922ن) در سال انجمن قلم آمريكا (پِگفتني است كه 

عضو  200و  هزاراكنون داراي بيش از هفتو هم المللي اعالم كردهها، پيشرفت ادبيات و حمايت از جوايز ادبي بينآزادي بيان و آزادي رسانه
  .شامل نويسندگان، خبرنگاران، شاعران، ناشران و مترجمان است

  ايمز. قابل بازيابي در لينك: تگزارش روزنامه واشنگتن. 12
https://www.washingtontimes.com/news/2018/oct/25/journalists‐pen‐open‐letter‐condemning‐donald‐

trum/ 
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هايي در اين خصوص براي شهروندانشان از مرزهاي كشورهاي مزبور و تأكيد بر وجود محدوديت
  اساس قوانين حقوق بشري؛ ها، بردولت

مثابه هبجمهور آمريكا در خصوص برشمردن اين دسته از مهاجران، اشاره به اظهارات متداوم رئيس ج)
گونه مدرك يا سندي براي ها و ارائه ندادن هيچكارانِ همدست با دموكراتگروه مجرمان و جنايت

دن رسان حزب دموكرات در به تصويب اثبات دعاوي مزبور، با توجه به ادعاي وي در خصوص ناكامي
ه خواهان: اشاررغم قرار داشتن اكثريت دو خانه كنگره در اختيار جمهوريقوانين مهاجرتي مستحكم، به

ها در كسب اي از لوايح مهاجرتي دوحزبي به دليل عدم موفقيت آنشدن مجموعهبا شكست مواجه ،به
  د حمايت كاخ سفيد؛ي از لوايح مورمله يكهاي گذشته، ازجالزم از مجلس سنا در ماهي آرا
اشاره به هشدارهاي دانلد ترامپ در روزهاي گذشته، در اين خصوص، مبني بر احتمال اتخاذ اقدامات  د)

نظامي از سوي كاخ سفيد، در راستاي ممانعت به عمل آوردن از عبور مهاجران از مرزهاي جنوبي، در 
: گفتني است 13ولت مكزيك براي متوقف ساختن اين هجمههاي الزم از سوي دصورت عدم انجام تالش

، نيروي نظامي 1397آبان ماه  7بر اساس بيانيه صادرشده از سوي وزارت دفاع آمريكا، در روز دوشنبه  كه
تن از سربازان ارتش  5200متحده به درخواست وزارت امنيت داخلي و فرمان دانلد ترامپ، بيش از اياالت

دارد ته جاري به مرزهاي جنوبي آمريكا (جنوب تگزاس، آريزونا و كاليفرنيا) گسيل ميكشور را تا پايان هف
هاي آمريكا حمايت به عمل آوردند؛ اين تا از اقدامات نيروهاي مرزي در راستاي حفاظت از امنيت گذرگاه

  ؛14نام دارد» Operation Faithful Patriot«عمليات 
  

                                                            
  تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا. قابل بازيابي در لينك:  –سايت خبري هاي . گزارش13

https://thehill.com/homenews/administration/412495‐trump‐us‐to‐begin‐cutting‐off‐aid‐to‐central‐
american‐countries?userid=310806 
https://thehill.com/latino/411990‐trump‐threatens‐military‐action‐at‐border‐if‐mexico‐doesnt‐stop‐
immigration‐onslaught?userid=310806 

  بسته به كنگره آمريكا. قابل بازيابي در لينك:تحليلي هيل، وا –گزارش سايت خبري . 14
 https://thehill.com/policy/defense/413720‐pentagon‐sending‐5200-������-to‐border?userid=310806 
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بله با در خصوص مقا ،1397 مهرماه 30ق بشر، در روز دوشنبه بان حقوانتشار گزارش از سوي ديده - 5
تحت  –نظور م، به مناسبت روز نامگذاري شده به همين متحدهاياالتهاي پليس استفادهها و سوءخشونت

  به شرح زير است:بشر  بان حقوقديدهكات مهم گزارش ن - »خشونت پليس را متوقف كنيد«عنوان 

ت بيست و ، به مناسب1397 مهرماه 30ط مردم آمريكا، در روز دوشنبه برگزاري تظاهرات توس الف)
نه اعادالنسومين روز ملي مبارزه با خشونت پليس، باهدف برجسته ساختن و پررنگ كردن كشتارهاي 

پيوندند و ع ميكشتارهايي كه به وفور به وقوو  متحدهاياالتانجام شده به دست نيروهاي پليس 
  شوند؛م ميبه دادگاه خت ندرتبه

نفر از مردم آمريكا، در سال جاري ميالدي، توسط نيروهاي پليس، بر  852اشاره به كشته شدن  ب)
نگاشت خشونت «اساس آمار به دست آمده از پژوهش ملي انجام شده در اين زمينه، تحت عنوان 

و  16سفيدپوستان پوست در قياس باشدگان سياهبرابري تعداد كشته 3و تأكيد بر باالتر بودن » 15پليس
  شدگان بومي آمريكا، در قياس با ديگر شهروندان اين كشور؛باالتر بودن نرخ كشته

                                                            
١٥. Mapping Police Violence 

  هاي پيشين:. سوابق در گزارش16
ان پليس ، در خصوص محكوم نشدن اكثريت مأمور1397 مهرماه 13، در روز جمعه روزنامه نيويورك تايمزانتشار گزارش از سوي *

  ر، مبني برهايي قضايي اين كشوپوست آمريكايي، توسط دستگاهسفيدپوستِ مرتكب به قتل شهروندان سياه
و غيرقابل  2016تا  2014 پرونده قتل، از سال 15ت انجام شده توسط اين روزنامه در زمينه دستيابي به نتيجه پيگيري اشاره به تحقيقا الف)

خصوص قتل  بوطه درتوجيه بودن عملكرد پليس در اكثر موارد و مشاهده تنها چند مورد محدود، مبتني بر ارائه توضيح از سوي مأمور مر
اده دنوني ارائه هاي منجر به مرگ توسط پليس آمريكا، توجيهات حقوقي و قالي است كه براي اكثر تيراندازيپوست: اين در حاشهروندان سياه

  شده است؛
ه، پروند 3هاي ياد شده و تنها صدور حكم محكوميت از سوي دادگاه براي مورد از پرونده 8اشاره به ارائه كيفرخواست و يا تفهيم اتهام در  ب)

 7ليس در پاز مأموران  كيچيهمحكوم به تحمل حبس، آن هم به دليل اعتراف مأمور پليس مزبور به قتل: متهم نشدن مبتني بر يك پرونده 
  پرونده ديگر و؛

متهم نشدن مأموران پليس به  رغمبهميليون دالر،  5/6هزار دالر تا  850هاي افراد مقتول، از اشاره به پرداخت غرامت به بسياري از خانواده ج)
  يا ديگر موارد خالف قانون. قتل و

ن از شهروندان آمريكا ت، در خصوص كشته شدن صدها 1397 مهرماه 12شنبه ، در روز پنجشبكه خبري بي.بي.سيانتشار گزارش از سوي *
  ني بر:هاي ذهني و جسمي، مباتواناييافراد داراي ن ژهيوبهتوسط نيروهاي پليس اين كشور، 

به قتل رسيدن جوان  ازجمله، متحدهاالتياهاي ذهني و جسمي، توسط پليس اشاره به موارد مختلف به قتل رسيدن افراد مبتال به ناتواني الف)
ل وي و گرفتار شدن او در توهمات ، به دليل وخيم شدن حا2017ماه مه سال  25ي در وان حمام منزلش، در روز زوفرنياسكساله مبتال به  22

جرم ترك ناشي از بيماري، لزوم توجه به مسلح نبودن اين جوان و يا مورد تهديد قرار ندادن افراد ديگر جامعه و مورد حمله قرار گرفتن، تنها به 
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رتكاب ر رابطه با ادي عدالت اجرا، جهت حصول اطمينان از متحدهاياالتتأكيد بر راه طوالني پيش روي  ج)
معات برگزاري تج باهدف هاي غيرقانوني و تعيين روزي ملي به همين نام،افراد پليس به اِعمال خشونت

  نسلي از مردم آمريكا؛ نمجرم انگاشتها و ها و سركوباعتراضي جهت متوقف ساختن اين خشونت
بان هاي پليس و فقدان نظام پاسخگويي در اين خصوص، توسط ديدهاشاره به مستندسازي خشونت د)

، مبني بر مشخص 1998اپ گزارشي در اين زمينه در سال چهاي متمادي و حقوق بشر براي دهه
هاي شهرهاي فاقد نظام مثابهبهشيكاگو، نيويورك و لس آنجلس،  ازجملهشهر بزرگ آمريكا،  14نمودن 

نه ن در زميهاي مداوم آكارآمد جهت مسئول شناختن پليس، به دليل استفاده ناعادالنه از زور و ناكامي
ر الت دي عداجراران مربوطه و يا انجام تحقيق و تفحص در اين خصوص و به مجازات رساندن مأمو

  ها؛مورد آن
ي اصالحات الزم در ساختار مزبور، با توجه به فراهم آمدن امكان فيلمبرداري اجراتأكيد بر لزوم  ه)

در راستاي ارتقاي احترام  ازجملههاي مردم در اين زمينه، تر از حوادث و فراتر رفتن آگاهيسريع

                                                                                                                                                                                 
ليس قرار گرفت و سرانجام پس بار تحت حمالت شوك الكتريكي پ 15نكردن حمام به دستور پليس مربوطه: گفتني است كه اين جوان مقتول 

  قوي، از دنيا رفت؛ بخشآراماز مورد تزريق قرار گرفتن از سوي مأموران قانون توسط داروهاي 
ن و يا آهاي گروهي به اين رويداد و يا موارد مشابه اعتنايي رسانهاشاره به قرار نگرفتن مأموران پليس مزبور تحت پيگردهاي قانوني، بي ب)

  تظاهرات اعتراضي براي فرد مقتول، از سوي هموطنانش؛انجام نگرفتن 
اد مبتال به هاي انجام شده توسط نيروهاي پليس آمريكا، به افرچهارم قتلاشاره به آمارهاي ارائه شده در اين زمينه، مبني بر تعلق داشتن يك ج)

  ه، مبني بر باالتر بودن اين آمار؛حقيقات ديگر انجام شده در اين زمينهاي ذهني، روحي و يا فيزيكي و تناتوانايي
هاي ن مبتال به ناتوانيتن از شهروندا 136كم اشاره به آمار مربوط به سال جاري ميالدي، از ابتداي سال تاكنون، مبني بر به قتل رسيدن دست د)

  هاي محلي؛ام شده توسط رسانههاي انجپست و تحليلاشنگتنهاي روزنامه ومختلف توسط مأموران پليس، مطابق با آمار پايگاه داده
روهاي هاي روحي و ذهني: استفاده از نيهاي مربوط به بيماريبا كشورهاي ديگر در زمينه پاسخگويي به بحران متحدهاالتيااشاره به تفاوت  ه)

هادهاي ليل فقدان ندوي پاسخگو، به ، نخستين نيرمثابهبهگيري از اين نهاد، پليس در ساير كشورهاي جهان، در آخرين مرحله و در آمريكا، بهره
  تخصصي ديگر؛

ره به جمهوري دانلد ترامپ و در عين حال، افزايش يافتن آمار آن، در اين دوهاي گذشته و پيش از رياستاشاره به وجود اين معضل در سال و)
قرار  ورد مباحثهمر با مايس و توجيه كردن اين دليل دستور دولت ترامپ مبني بر انجام تحقيقات كمتر در خصوص عملكرد ادارات و مأموران پل

  ها ودادن كاهش يافتن ميزان تعهدات اخالقي نيروهاي پليس در صورت افزايش يافتن نظارت پليس فدرال بر آن
ريكا و از فكاران آمالخكثر مجرمان و ، با توجه به در اختيار داشتن سالح از سوي امتحدهاالتيااشاره به مسلح بودن تمامي مأموران پليس در  ز)

رشد فرهنگ  جهيدرنتاي از آموزش نيروهاي پليس به استفاده از سالح گرم و حفاظت شخصي و اين رو، اختصاص يافتن بخش عمده
  دهاي ويژه در محالت خاص.در مواجهه با رويدا ژهيوبهجويانه حداكثري در ميان اين نيروها، تقابل
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هاي رسمي در ني، آموزش مديريت بحران و گردآوري دادهحقوق بشر، ارائه خدمات درماني ذه
  17كه به وقوع پيوسته است؛هاي منجر به مرگ ها و بازداشتخصوص دستگيري

  

ر خصوص د، 1397 مهرماه 29انتشار گزارش از سوي روزنامه نيويورك تايمز، در روز يكشنبه  -6
ز اروند حمايت  براي متوقف ساختن ،متحدهاياالتدرخواست دولت ترامپ از تمامي نهادهاي فدرال 

   :محورهاي گزارش مذكور عبارتند ازحقوق شهروندان تراجنسيتي، 

بينانه و اقدام وزارت بهداشت و خدمات انساني آمريكا، به تالش براي اتخاذ تعبيري كوته الف)
ف بر حذ، مبتني متحدهاياالتمتعصبانه از مفهوم تبعيض جنسيتي، بر اساس قانون حقوق شهروندي 

ن از اين قانون و از اين رو، لغو كرد» هويت جنسيتي«و » گرايش جنسي«هايي چون كردن مقوله
شكان: طب پزماقدامات حمايتي در نظر گرفته شده براي افراد تراجنسيتي در مشاغل مختلف، مدارس و 

  ؛اوباماكنار گذاردن تغييرات اعمال شده در اين خصوص در دولت باراك 
نواع تي با امواجه ساختن افراد تراجنسي ازجملهمخاطرات ناشي از اتخاذ اين اقدام، اشاره به  ب)

  ها به شغل، مسكن، تحصيل و بهداشت و درمان؛ها و به مخاطره افكندن دسترسي آنتبعيض
زان اخراج كردن سربا ازجملهاشاره به ديگر اقدامات دولت دانلد ترامپ در اين خصوص،  ج)

 رزيدن ازومتناع ادادن اختيارات مراكز بهداشتي و درماني، جهت  ي نظامي و ارتقاتراجنسيتي از نيروها
الش رو ت ارائه خدمات به اين دسته از شهروندان، بر مبناي مالحظات مذهبي و اخالقي و از اين

واع امان دولت آمريكا در راستاي تضعيف نمودن موازين حامي افراد تراجنسيتي، در برابر انبي
  ؛تحت لواي قوانين فدرال ها،تبعيض

، از سوي كنگره، مبني بر اصالح قوانين فدرالي، چون قانون 18تأكيد بر لزوم تصويب قانون برابري د)
اليحه مراقبت مقرون  مشهور به ه،حفاظت از بيمار و مراقبت مقرون به صرف حقوق شهروندي و قانون

                                                            
  زيابي در لينك:بان حقوق بشر. قابل با. گزارش ديده17

 https://www.hrw.org/news/2018/10/22/confronting‐us‐policings‐record‐violence‐and‐abuse 
١٨. Equality Act 
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اقدامات حمايتي الزم در برابر اِعمال فراهم آوردن  باهدف(بيمه سالمت)،  19اوباماكر يا رفهصبه 
برخوردار  منظوربهو » هويت جنسيتي«و » گرايش جنسي«تبعيض، مبتني بر جنسيت، اعم  هرگونه

هاي اشتغال، شهروندان تراجنسيتي از دسترسي برابر به مقوله ازجملهساختن تمامي شهروندان آمريكا، 
  ؛20تحصيل، درمان و ديگر خدمات و امكانات ضروري

  
وص نظرات ، در خص1397 مهرماه 27انتشار گزارش از سوي سايت خبري سازمان ملل، در روز  -7

ود، بر سر كودكان جداشده از والدين خ شدنمواجهكارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در زمينه 
  دهنده و طوالني مدت، مبني بر:شدارهاي هپذيريمرزهاي كشورها، با عواقب و آسيب

 رشمردنب«نيه از سوي گروهي از كارشناسان مستقل سازمان ملل، در خصوص تأثير صدور بيا الف)
عه و به هراسي در جامو بيگانه عدم تحملبر برانگيزاندن رويكردهاي ناشي از » مجرم منزلهبهمهاجران 

اقد ففراد ا –مخاطره افكندن سالمت مهاجران، همچنين، تأكيد بر جدا كردن كودكان از والدين خود 
  ها؛نقض فاحش حقوق آن مثابهبه -ارك قانونيمد

، مبني بر 22، رئيس كميته حمايت از حقوق تمامي كارگران مهاجر21اشاره به اظهارات احمدو تال ب)
 سرسختانهآثار سوء مجرم شناختن مهاجران غيرقانوني و پرداختن به اين معضل با توسل به تدابير 

  ها و انزواي اجتماعي؛گيها با طردشدكنترل مرزي و مواجه ساختن آن
 ويژهبههاي جنسيتي، اشاره به قرار گرفتن كودكان جداشده از والدين خود، در معرض خشونت ج)

  دختران جوان با موارد جدي نقض حقوق بشر؛ شدنمواجه

                                                            
١٩.  Patient  Protection  and  Affordable  Care  Act,  often  shortened  to  the  Affordable  Care  Act  (ACA)  or 
Obamacare 

  مز. قابل بازيابي در لينك:. گزارش روزنامه نيويورك تاي20
 https://www.nytimes.com/2018/10/21/us/politics/transgender‐trump‐administration‐sex‐
definition.html 
٢١. Ahmadou Tall 
٢٢. Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 
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ي تمام اين سازمان جهت محقق ساختن حقوق يدرخواست كارشناسان سازمان ملل از تمامي اعضا د)
 جويانپناهها در خصوص مهاجران و ها و ابراز نگراني آنر از وضعيت مهاجرتي آننظافراد، صرف

ها، قرار گرفتن تعداد زيادي از زندانيان در يك سلول، ها با انواع خشونتآن شدنمواجهزنداني و 
 هاي جسمي وها از مراقبتهاي غير بهداشتي و عدم برخورداري آنناگزير بودن به استفاده از سرويس

، بر ودكانروحي الزم، همچنين تأكيد بر ضرورت در اولويت حتمي قرار دادن درمان و مراقبت از ك
  ؛شاننظر از مليت و يا وضعيت مهاجرتيها و صرفمبناي هويت آن

ها براي همكاري كامل در زمينه پرداختن به علل اصلي و بنيادين درخواست از تمامي دولت ه)
دسترس و امن بيشتر براي مهاجران، ش براي فراهم آوردن مسيرهاي قابلهاي غيرقانوني و تالمهاجرت

نگاه «گيري از اقدام اتخاذ شده از سوي سازمان ملل، در اين خصوص، تحت عنوان به كمك بهره
هاي مهاجران و تمامي ابعاد مهاجرت در ، مبتني بر پرداختن به تمامي دغدغه»23جهاني به مهاجرت

 .24نگرانه و جامعهارچوبي كلالمللي، در چسطح بين
  

  كانادا*

، در خصوص 1397آبان ماه  4الملل كانادا، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -
گيري دادگاه استيناف فرانسه، در مورد پرونده ابراز نااميدي اين كشور از پديد آمدن تأخير در تصميم

  باشد:يمحورهاي گزارش به شرح زير م، 25حسن دياب

                                                            
٢٣. Global Compact for Migration 

  . گزارش سايت خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:24
 https://news.un.org/en/story/2018/10/1023712 

  هاي پيشين. سوابق در گزارش25
ريبولد، وزير دادگستري و كريستيا   -هاي بريتيش كلمبيا، به جودي ويلسون و انجمن آزادي المللعفو بينارسال نامه سرگشاده از سوي *

واست از دولت فدرال كانادا براي انجام تحقيقات مستقل ، مبني بر درخ1397 ماهبهشتيارد 13شنبه فريلند، وزير امور خارجه كانادا، در روز پنج
گذاري در خصوص استرداد حسن دياب، استاد سابق دانشگاه اتاوا (كانادا) به فرانسه، به دليل متهم كردن او به دست داشتن ادعايي در بمب

سال  6هاي فرانسه و گذراندن در يكي از زندانسال حبس در سلول تقريباً انفرادي،  3، تحمل 1980اي در پاريس در سال تروريستي كنيسه
رغم عدم وجود شواهد و مدارك كافي عليه وي و عدم تفهيم اتهام به او، همچنين مورد تحقيق و تفحص قرار دادن آزادي با وثيقه در كانادا، به

به درخواست  2008كه حسن دياب در سال عملكرد مقامات كانادايي در جلسات رسمي رسيدگي به اين پرونده در طول اين مدت: گفتني است 
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ترداد الملل كانادا، براي انجام تحقيقات عمومي در خصوص اسدرخواست مجدد سازمان عفو بين الف)
ه كم دادگاحن از و زنداني شدن حسن دياب، استاد سابق دانشگاه اتاوا (در كانادا)، پس از اطالع يافت

  استيناف فرانسه مبني بر لزوم بررسي مجدد اين پرونده؛
، دبيركل اين نهاد حقوق بشري، مبني بر ابراز نااميدي و 26بيانيه از سوي الكس نيو اشاره به صدور ب)

انجاميدن رسيدگي به اين پرونده به  به طولسرخوردگي حاصل از حكم جديد دادگاه فرانسه، با توجه 
مدت بيش از يك دهه و عدم توانايي حسن دياب و خانواده وي در به فراموشي سپردن و پشت سر 

  عدالتي؛هاي متمادي ناشي از تحمل بيسالگذاشتن 
نوشته اين استاد سابق دانشگاه از سوي هاي دستاشاره به مردود به شمار آمدن تحليل نمونه ج)

معتبر و رك ناكارشناسان كانادايي و فرانسوي و در عين حال، متوسل شدن مقامات فرانسه به اين مدا
  ؛ارزش جهت زنده نگاه داشتن پرونده مذكوربي
مينان دم اطعاشاره به قرار گرفتن مجدد حسن دياب و خانواده وي در وضعيت نامشخصي از ابهام،  د)

انسه گر در فرار ديو اضطراب، به دليل به طول انجاميدن و امتداد يافتن روند بررسي اين پرونده براي ب
ا درباره ش دولت كاناديابي كردن نقو تأكيد بر لزوم اتخاذ اقدامات الزم براي مشخص ساختن و ريشه

  ؛چرايي و چگونگي وقوع اين امر
تأكيد بر لزوم مورد تحقيق و تفحص قرار دادن علني تمامي اقدامات و تصميمات مقامات كانادا در زمينه  ه)

قانون و اعمال اصالحات اين استرداد حسن دياب از اين كشور، همچنين بررسي تمامي موارد مربوط به 
  .27چنينيهاي اينعدالتيجهت ممانعت به عمل آوردن از وقوع مجدد بيضروري در اين خصوص، 

  
                                                                                                                                                                                 

هاي كانادا، به هاي متمادي در مبارزه با حكم استرداد خود در دادگاهپس از گذراندن سال 2014مقامات فرانسه در كانادا دستگير و در سال 
گذار بمب عنوانبهخط، وي را هاي دستنهشد؛ اين در حالي بود كه مقامات فرانسه تنها با استناد به مداركي محرمانه و نمو بازگرداندهفرانسه 

  مظنون اين حادثه معرفي كردند.
٢٦. Alex Neve 

  الملل كانادا. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين. 27
 https://www.amnesty.ca/news/amnesty‐international‐canada‐disappointed‐delayed‐french‐court‐
appeal‐decision‐hassan‐diab 
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  انگليس*

، در خصوص 1397 مهرماه 25بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -1
نكات براي وضعيت حقوق بشر در انگليس، » خروج بدون توافق انگليس از اتحاديه اروپا«پيامدهاي 

  به شرح زير است: مهم اين گزارش 

ميليون نفر از شهروندان اروپايي  8/3ميليون نفر، اعم از  5شدن وضعيت اقامتي نزديك به مواجه الف)
ثباتي و مقيم انگليس و حدود يك ميليون نفر از شهروندان بريتانيايي ساكن كشورهاي اروپايي، با بي

توافق با اتحاديه اروپا تا پايان ماه مارس عدم اطمينان، در صورت ناكامي دولت انگليس در دستيابي به 
  ؛2019سال 
اشاره به متعهد شدن دولت انگليس به قرار نگرفتن اين شهروندان در معرض مخاطراتي چون،  ب)

حق  ازجملهشان، اخراج شدن از كشور محل اقامت خود و يا محروم شدن از حقوق قانوني
و در عين حال، ابراز نگراني در خصوص  برخورداري از مسكن، شغل، خدمات پزشكي و تحصيلي

  هاي حقوقي الزم در اين خصوص؛عدم وجود ضمانت
مدت و از اين رو، اقدام مقامات توجه در انگلستان در كوتاهاشاره به احتمال بروز مشكالت قابل ج)

خت، هاي احتياطي، در صورت پديد آمدن معضالتي چون، كمبود سوكارها و برنامهدولت به اتخاذ راه
  غذا و دارو؛

هاي اجتماعي اشاره به امكان افزايش يافتن ميزان جرائم مبتني بر انزجار و رو به وخامت نهادن تنش د)
  به دليل كمبودها و اختالالت ناشي از عدم دستيابي انگليس به توافق با اتحاديه اروپا؛

حمايت از افراد جامعه  ازجملهوپا، اشاره به پايبند ماندن انگلستان به قوانين حقوق بشري اتحاديه ار ه)
در برابر تبعيض و يا رعايت حقوق كارگران و در عين حال، ابراز نگراني در خصوص متعهد نماندن 
اين كشور به منشور حقوق بنيادين اتحاديه اروپا، مبني بر ارائه تضمين در خصوص حمايت از 

رت ديگر تضعيف شدن حقوق زنان به عبا –شهروندان در زمينه اشتغال، برابري و حريم شخصي 
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ي اثبات اعمال هاي مختلف، در راستاناتواني مبتالبهباردار شاغل و دشوار شدن شرايط براي افراد 
  ؛هاتبعيض عليه آن

اشاره به وجود اختالفات عميق ميان احزاب سياسي انگليس در خصوص آينده روابط اين كشور با  و)
نعت به عمل آوردن از تأثير گذاردن اين اختالفات بر مسئوليت جمعي اتحاديه اروپا و تأكيد بر لزوم مما

حمايت از حقوق مردم، در صورت رسيدن به توافق با كشورهاي اروپايي و يا عدم تحقق يافتن اين 
  ؛28هدف

  

، در خصوص قرار 1397 همهرما 24شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه جروزلم پست، در روز سه -2
 به شرحش گزار موارد مهمب يهوديان انگلستان در معرض جرائم مذهبي مبتني بر انزجار، گرفتن نامتناس

  :زير است

لز، ويس و آخرين آمار ارائه شده توسط دولت بريتانيا، در خصوص به شمار آمدن يهوديان انگل الف)
بي ني و مذهادات دياعتق توسط جرائم مبتني بر نفرتِ ناشي از قرارگرفتهبيشترين گروه مورد هدف  عنوانبه

هاي مختلف كشور: گفتني است كه اين نخستين باري است كه ها در بخشبا توجه به ميزان جمعيت آن
  ه است؛انتشار يافت قرارگرفتهدف هاي مذهبي مورد هآمار جرائم مبتني بر انزجار، با توجه به گروه

ن ساكن ني بر قرار داشتن يهودياوزارت كشور بريتانيا مب هاي انجام شده توسطاشاره به بررسي ب)
 2017هاي لدرصد از تمامي جرائم ناشي از انزجار مذهبي، در فاصله سا 12انگليس و ولز در معرض 

لستان را درصد از كل جمعيت انگ 5/0اين در حالي است كه يهوديان تنها  –مورد)  672( 2018تا 
ود مورد خبيشتر از اندازه و بزرگي جمعيت برابر  24يهوديان  دهند، به عبارت ديگر جامعهتشكيل مي
  گيرند؛ها قرار ميپراكنيگونه نفرتهدف اين

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:. گزارش ديده28

 https://www.hrw.org/news/2018/10/17/what‐would‐no‐deal‐brexit‐mean‐human‐rights 
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ئم مبتني بر درصد از) جرا 52اشاره به قرار داشتن در كل، مسلمانان در معرض بيشترين ميزان ( ج)
ت ه يهوديعبا جام مورد: لزوم توجه به بزرگتر بودن جامعه مسلمانان در بريتانيا در قياس 2965 –نفرت 

رفتن درصد از كل جمعيت كشور به خود و در عين حال، مورد هدف قرار گ 8/4با اختصاص دادن 
  بيشتر از ميزان نسبي جمعيت خود؛ برابر 10ها آن
، در قياس با سال 2018تا  2017گونه جرائم در سال درصدي كلي اين 40اشاره به افزايش يافتن  د)

 94098الزم به ذكر است كه در مدت زمان مزبور در مجموع  ؛مورد 8336گذشته و رسيدن آمار آن به 
درصد  9هاي نژادپرستانه و درصد آن به بيزاري 76مورد جرم ناشي از نفرت به ثبت رسيده است كه 

  ؛29يابدهاي مذهبي اختصاص ميپراكنيآن به نفرت
  
، در خصوص لزوم لغو شدن 1397 اهمهرم 23بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي ديده - 3

، توسط پارلمان بريتانيا، با توجه به تأثير آن بر محدود كردن شديد 30متمم جديد قانون مبارزه با تروريسم
  ند از:اعبارتبان ديدهگزارش و حريم خصوصي، محورهاي اصلي جايي) آزادي بيان، آزادي حركت (جابه

                                                            
  . گزارش روزنامه جروزلم پست. قابل بازيابي در لينك:29

 https://www.jpost.com/Diaspora/UK‐Jews‐disproportionately‐targets‐of‐religious‐hate‐crime‐

569553�����������=�����������������������=19-2-2018���������ent=uk‐jews‐disproportionately‐
targets‐of‐religious‐hate‐crime‐569553 

  هاي پيشين:. سوابق در گزارش30
يسي در رابطه با تناقض ، در خصوص هشدار حقوقدانان انگل1397شهريور ماه  26، در روز دوشنبه روزنامه اينديپندنتانتشار گزارش از سوي *

  نيادين حقوقي، مبني بر:متمم جديد قانون مبارزه با تروريسم با قوانين ب
راي بهادي دولت يد پيشنبرخوردار شدن نيروي پليس از قدرت به تأخير انداختن دستيابي مظنونان تروريستي به وكيل، بر اساس متمم جد الف)

توانند در يران پليس مأمونون م، عالوه بر موارد استثناء گذشته: الزم به ذكر است كه بر اساس اين قا»اليحه ضد تروريسم و امنيت مرزها«قانون 
ه تعويق ه هر گونه بها را مورد بازجويي قرار دهند، از جمله درمواردي كموارد خاص، پيش از دسترسي مظنونان به وكيل و يا مشاور حقوقي، آن

قعي كه كند، در موابه خطر افدهد، در شرايطي كه مشاوره حقوقي مزبور منافع عمومي را انداختن بازپرسي، روند پرونده را تحت تأثير قرار مي
 كه مأمور ارشد قانون تشخيص دهد كهها را فراهم آورد و يا در زمانياين مشاوره موجب آگاه شدن مظنونان ديگر شده و موجبات گريز آن

  مالقات فرد مظنون با وكيل خود بايد در نزد مأمور انجام گيرد؛
در  وسط قانون،تين شده ، مبني بر زنداني كردن افراد وارد شده به مناطق ممنوعه تعياشاره به پيشنهادات دولت بريتانيا در اين خصوص ب)

ين موارد ذاشته شدن اهاي اينترنتي مربوط به تبليغات تروريستي، به مثابه جرم، همچنين به بحث گخارج از كشور و تلقي نمودن بازديد از سايت
  در مجلس اعيان انگليس در ماه آينده ميالدي؛
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آميز مناطق مخاطره عنوانبهشده از سوي دولت، مناطق تعيين شمار آمدن سفر بهاشاره به جرم به الف)
ام از انج و از اين رو ممانعت به عمل آوردن» اليحه ضد تروريسم و امنيت مرزها«تروريستي، توسط 

نگاري و اقدامات امدادي، همچنين تضعيف شدن دهي خبري و روزنامهديدارهاي خانوادگي، گزارش
  ها، بنادر و مرزهاي زميني؛هاي خود در فرودگاهي به وكيل، در خالل توقفحقوق افراد مظنون به دسترس

اشاره به اظهارات مقامات دولت در خصوص اين اليحه، مبني بر برخوردار بودن آن از  ب)
، 2017هاي الزم براي پاسخگويي به حمالت تروريستي داعش در لندن و منچستر، در سال ضمانت

: گفتني 2018، در مارس 31بريهمچنين رخداد مسموميت مأمور اطالعاتي پيشين روسيه در سَليس
يحه توسط مجلس عوام پارلمان بريتانيا به تصويب رسيده و به دليل وجود اختالف بر است كه اين ال

رود كه رأي نهايي سر تصويب آن در مجلس اعيان، به كميته بررسي ارسال شده است، انتظار مي
  پارلمان در اين خصوص در اواخر سال جاري ميالدي و يا ابتداي سال آتي صادر شود؛

هاي اينترنتي تبليغاتي و كليك و يا مشاهده كردن سايت باريكار آمدن تنها شماشاره به جرم به ج)
برانگيزاننده حمالت و اقدامات تروريستي، از سوي اين اليحه و تأكيد بر در تناقض بودن آن با 

، با توجه مجرم شناخته شدن پژوهشگران، 32شده از سوي كنوانسيون حقوق بشر اروپامعيارهاي تعيين

                                                                                                                                                                                 
اين  صويب رسيدنرت به تره به ابراز نگراني كانون حقوقي انگليس و ولز، مبني بر به مخاطره افتادن حقوق قانوني شهروندان، در صواشا ج)

ايرت حرمانه و مغمها توسط پارلمان بريتانيا، با توجه به حق مظنونان، به ويژه مظنونان جرائم جدي، از برخورداري از مشاوره حقوقي متمم
ارهاي وازين و معيمها به مدت يك ساعت، پيش از برخوردار شدنشان از مشاوره حقوقي، با م مقامات به مورد بازجويي قرار دادن آنداشتن اقدا

  معمول عدالت؛
ادن رسش قرار دپه مورد اشاره به اظهارات مقامات وزارت كشور، مبني بر ضرورت برخوردار شدن مأموران پليس از اختيارات الزم در زمين د)

ها براي امنيت ملي و با نتمالي آافراد مظنون، به ويژه در بنادر و مناطق مرزي انگلستان، به منظور آگاهي يافتن از هر گونه مخاطره يا تهديد اح
  هاي متخاصمانه؛توجه به مواجه بودن مداوم بريتانيا با فعاليت

ختن هر ر مجرم شناب، مبني ت و سازمان ملل در خصوص بُعد ديگر اين متمماشاره به ابراز نگراني نمايندگان پارلمان، برخي از مقامات دول ه)
مثابه  مردن آن بهص و برشگونه دسترسي به تبليغات تروريستي اينترنتي و يا مشاهده آن، با توجه به عدم لحاظ شدن شفافيت الزم در اين خصو

  هروندان بر دريافت آزاد اطالعات؛ناپذير در حق شاي توجيهمداخله
ن به سوي ركت كردحاشاره به متهم شدن دولت بريتانيا از سوي گزارشگر ويژه سازمان ملل، به گمراه شدن در حوزه حق حريم شخصي و  )و

  ».فكريبزه«جرم به شمار آوردن انديشه و تفكر شهروندان يا 
٣١. Salisbury 
٣٢. European Convention on Human Rights (ECHR) 
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هاي تحقيقاتي و شغلي خود و يا افراد ها براي انجام فعاليتاران، به دليل مشاهده اين سايتنگروزنامه
  شان در اين خصوص؛ناآگاه جامعه، تنها به دليل ارضا كردن قوه كنجكاوي

ع و ماني ممنوشمار آمدن هرگونه اظهارنظر و بيان ناآگاهانه در راستاي حمايت از سازاشاره به جرم به د)
 ونظر از موفقيت يا عدم موفقيت فرد مزبور در ترغيب حضار ني، از سوي اين اليحه صرفغيرقانو

  ؛گونه بياناتينشنوندگان خود، به حمايت از سازمان يا گروه موردنظر و بدون تعيين كردن نوع مضامين ا
ديد ورت پاشاره به جرم شمرده شدن چاپ تصويري از يك پرچم و يا مواردي از اين قبيل، در ص ه)

هاي اميان سازمانيكي از اعضا و يا ح عنوانبهآمدن ظن منطقي براي تلقي كردن عامل اين اقدام، 
ر گرفتن ي قراممنوع، از سوي اين اليحه همچنين تأكيد بر منجر شدن اين روند به مورد پيگرد قانون

  تي؛طبوعاناعادالنه افراد جامعه تنها به دليل چاپ و نشر مطالب تاريخي، طنزآميز و يا م
 حه، مبنين الياشاره به ديگر اختيارات محول شده به مأموران ادارات گمرك و مهاجرت، از سوي اي و)

 سايلوي كردن افراد و يا ضبط كردن بازرسبر متوقف ساختن، مورد پرسش قرار دادن، جستجو و 
زبور به دن افراد مها در تمامي مرزهاي زميني، دريايي و هوايي كشور و مظنون به شمار آورشخصي آن

زبور هاي متخاصمانه از سوي دولتي خارجي: امكان متوقف ساختن مسافر ممشاركت داشتن در فعاليت
بهام ساعت و مورد پرسش قرار دادن وي به مدت يك ساعت، بدون حضور وكيل، وجود ا 6به مدت 

ورت صه حبس در هفت 51و امكان متهم شدن فرد به تحمل » اقدامات خصمانه«در تعريف و تبيين 
  ؛عدم همكاري وي براي فراهم آوردن اطالعات الزم و يا وسايل شخصي خود

هاي ارائه تصريح كردن غيرقابل استناد بودن پاسخ ازجملهاشاره به برخي از نكات مثبت اين اليحه،  ز)
  .33مدرك و سند عنوانبهشده از سوي فرد مظنون در اين فرايند، در دادگاه، 

  

  

  

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك: بان حقوق. گزارش ديده33

 https://www.hrw.org/news/2018/10/15/uk‐amend‐flawed‐counterterrorism‐bill 
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 فرانسه *

، در 1397اه اول آبان مشنبه روز سهدر  ،دحقوق بشر سازمان ملل متح كميتهصدور بيانيه از سوي  -
ه شرح ب بيانيهمحورهاي اصلي خصوص مغايرت داشتن ممنوعيت پوشيدن برقع با موازين حقوق بشر، 

  :زير است

وي فرانس مسلماندو زن پاسخ گفتن كارشناسان مستقل كميته حقوق بشر سازمان ملل به شكايت  الف)
انون قو برشمردن اين  اسريحجاب سرداشتن از روبنده و  به سبب ممنوعيت استفاده ،از دولت فرانسه

 ؛كشور و ناقض حقوق انساني زنان مسلمان اينگرايانه قانوني افراط منزلهبه
 عنمبا توجه به  خود، ديني هايحق اين دو زن مسلمان براي ابراز آزادانه باوراشاره به تضييع شدن  ب)

 سال ون مصوباين ممنوعيت در قان رفتنگكامل استفاده از برقع و انتساب ماهيت كيفري به ناديده
ز ا، وعيتيچنين ممناجرايي شدن داليل متقاعدكننده و كافي براي ضرورت ، همچنين عدم ارائه 2010

 سوي دولت فرانسه؛

منع پوشش كامل ، مبني بر به شمار آمدن بشريمسلمانان فرانسوي و فعاالن حقوق اشاره به باور  ج)
هايي كه قانون اساسي فرانسه آزادي - هاي فردي و مذهبيقض آشكار آزادين مثابهبهصورت زنان 

 34.35كندها تأكيد ميصراحتاً بر ضرورت حفظ آن

 

 

 

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:حقوق بشر سازمان ملل متحد كميتهبيانيه . 34

 https://news.un.org/en/story/2018/10/1023872 
كند. استفاده از روبنده و هرگونه پوشش سراسري بدن در فضاي عمومي را ممنوع مي، 2010ال سدر شايان ذكر است كه قانون مصوب فرانسه . 35

نفر از  دود دو هزارح ، تنهاترين جامعه اقليت مسلمان اروپا را دارد، اما از كلّ جمعيت زنان محجبه اين كشورميليون مسلمان، بزرگ 5فرانسه با 
 .كنندپوشش روبنده استفاده مي

در  2016 سال ردپوشيدن نقاب و برقع را در اماكن عمومي ممنوع اعالم كرد و اين ممنوعيت  2011در سال  نيزسه، بلژيك پس از فران
كننده نوعهاي اخير به جمع كشورهاي اروپايي ممدر ماه نيزدانمارك اين در حالي است كه در اتريش نيز اجرايي شد.  2017 سال بلغارستان و در

  .روبنده پيوسته استاستفاده از برقع و 


