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متحده بشر در كشورهاي اياالت مربوط به موارد نقض حقوقگزارش تحوالت  نيا در
ها، بر اساس مقاالت، گزارش، 1398آمريكا، كانادا، انگليس و فرانسه در شهريور و مهرماه 

المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان آمدهدستبهآشكار ها و اخبار بيانيه
صورت به يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1هاي گروهيرسانه

  ت:اس ريخالصه به شرح ز

  

  متحده آمريكااياالت*

بان حقوق هنيوز، ديد، شبكه خبري يوروتايمزنيويوركانتشار گزارش از سوي روزنامه  -1
 5، 10، 9شنبه شنبه، چهارشنبه، جمعه و پنجهاي سهبشر و شبكه خبري بي.بي.سي، در روز

رايط شدشوارتر كردن  در زمينهترامپ دانلد  اتپيشنهاد، در خصوص 1398 مهرماه 4و 
   اند از:نكات محوري اين گزارش عبارت. جويانپناهبراي مهاجران و 

اي در كاخ سفيد در ماه مارس در جريان جلسه متحدهالتاياجمهوري اقدام رئيس الف)
به  جويانپناهكارهايي در راستاي مقابله با ورود مهاجران و سال جاري ميالدي، به ارائه راه

خاك اين كشور، مبني بر نخست، شليك گلوله به سمت مهاجران غيرقانوني و سپس 
كار يافتن از غيرقانوني بودن راه ، پس از آگاهيهاپيشنهاد شليك گلوله به سمت پاي آن

                                                            
 Fédération(( حقوق بشر هايجهاني جامعه فدراسيون )؛Radio France Internationale( المللي فرانسهراديو بين 1

internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH() ؛ روزنامه گاردينThe Guardianخبرگزاري  )؛
 Thomsonرويترز ( Reuters  Foundationمن آمريكا (شريه نيواستيتس)؛ نNew  Statesman  America ؛ شبكه(

)؛ Independent)؛ روزنامه اينديپندنت (Agence France‐Presse)؛ خبرگزاري فرانسه (Aljazeeraخبري الجزيره (
 The Jerusalemروزنامه جرزولم پست ( )؛The Starروزنامه استار ( )؛Montreal Gazetteروزنامه مونتريال گزت (

Post شبكه خبري بي.بي.سي ()؛BBC.Com( ريكوِروزنامه ديلي مَ ؛ خبرگزاري اسپوتنيك )؛Daily Maverickشبكه  )؛
 New York( مزيتا وركيويروزنامه ن )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر (ديده )؛Euronewsخبري يورونيوز (

Times() ؛ مركز مطالعات مهاجرتCenter  for  Immigration Studies خبرگزاري اسوشيتدپرس ()؛Associated 

Press) ؛ روزنامه ديلي ميل(Daliy Mailالملل () و سازمان عفو بينAmnesty International.(  
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كارهاي افراطي ترامپ به وي خاطرنشان كردند كه نخست: البته مشاوران بيمناك از راه
  كار دوم وي نيز خالف قوانين جاري است؛راه

 2رز امل مكمسدود كردن  ازجملهاشاره به ديگر دستورات دانلد ترامپ در اين رابطه،  ب)
يوار داخت سكزيك تا ظهر فرداي آن روز و يا پيشنهاداتي چون هزار مايلي اين كشور با م

ها با نكه همه آ –مرزي، ايجاد حصار الكتريكي و ايجاد خندقي مملو از مار و تمساح 
، رماهمه 10روز چهارشنبه مخالفت مشاوران وي مواجه شدند: گفتني است كه ترامپ در 

 ز مار واقي پر مكزيك با استفاده از خندمهار مهاجرت غيرقانوني از مرز  توييتريدر پيامي 
  ؛تمساح را رد كرد

» ِاياندي«اي جهت گردآوري نمونه اشاره به اقدام دولت آمريكا به طراحي برنامه ج)
هاي دهپايگاه دار دو ذخيره اين اطالعات  متحدهاياالت در حال عبور از مرزهاي مهاجرانِ

هاي حقوقي از لشفرآيندي كه احتماالً با چا - آي (پليس فدرال آمريكا).بي.جنايي اف
  ؛شودهاي مدني مواجه مييجانب مدافعان آزاد

كاهش ، مبني بر مهرماه 4شنبه اشاره به صدور بيانيه از سوي كاخ سفيد در روز پنج د)
 18به  2019هزار نفر در سال  30، از متحدهاياالتدر  جوييپناهسابقه ظرفيت پذيرش بي

كمترين ميزان پذيرش پناهنده ميالدي: گفتني است كه اين تعداد  2020سال هزار نفر در 
  ؛2رودبه شمار مي متحدهاياالتدر تاريخ مدرن 

 مورد آزار و اذيت جويانپناهشده به هزار سهميه تعداد تعيين 5اشاره به اختصاص يافتن  ه)
هميه به س 500اقي، هزار سهيمه به شهروندان عر 4قرار گرفته به دليل باورهاي ديني، 

افراد واجد  سهميه به 500هزار و  7همچنين  ر،والسالواردو هندو رأسشهروندان گواتماال، 
  متحده از سراسر جهان؛شرايط دريافت پناهندگي اياالت

هاي بشري جهاني، از تفاوتي دولت دانلد ترامپ به واقعيتاشاره به حاكي بودن بي و)
  هراسانه؛هاي بيگانهانديشيبرداري از جزمغيب و بهرهفكري و تمايل آن براي تركوته

                                                            
باما در كاخ واي به خود گرفت به طوري كه در سال پاياني حضور ار فزايندهـسياست پذيرش پناهجو در دولت باراك اباما سي 2

  .هزار نفر رسيد 110ن سوريه، اين عدد به سفيد و شدت گرفتن بحرا
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، مبني بر پذيرش مهاجران هندو رأسو  متحدهاياالتاشاره به انعقاد توافقي جديد ميان  ز)
 جويانيپناهتواند با اين توافق آمريكا مي، ديگرعبارتبهاخراجي آمريكا از سوي اين كشور: 
اين كشور  و به ردهاخراج كرا اند گذشته دو رأسهنرا كه در راه رسيدن به آمريكا از 

  و اندهاي مشابهي با آمريكا بستهتر پيمانگواتماال و السالوادور پيش. 3مسترد دارد
هاي حقوقي و اي از چالشها در چنبره پيچيدهاشاره به گرفتار شدن اين توافق ح)
  ؛4هاي پارلمانيگيريرأي

  
 ، در1398مهرماه  4شنبه ديلي مِيل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي روزنامه  -2

موارد . متحدهسابقه پديده خودكشي در ميان نيروهاي مسلح اياالتخصوص افزايش بي
   :مهم گزارشات مذكور به شرح زير است

يروي زميني، نيروي شامل ن ،هاي ارتش آمريكايگانرسيدن ميزان خودكشي در  الف)
رقم  والدي ، به باالترين سطح خود در سال گذشته ميارتشدريايي و يگان تفنگداران اين 

هاي اخير: الزم به ذكر است كه در اين ميان آمار اي در طول سالكنندهزدن روند نگران
  متحده كاهش داشته است؛خودكشي در ميان اعضاء نيروهاي هوايي اياالت

                                                            
س يكي از باالترين آمار قتل در جهان را دارد و مقصد امني أگويند هندورحاميان حقوق پناهجويان مياين در حالي است كه  3

ند در ناهجويان بخواهپ چنانچهبه گفته اين عده حتي  .آيد، به شمار نميندـابراي كساني كه از فقر و خشونت فرار كرده
توجهي قرار يها مورد بدرخواست تمامي اًس تقاضاي پناهندگي كنند نظام كاري در آنجا آنقدر ناكارآمد است كه تقريبأهندور

  .خواهد گرفت
بان حقوق بشر و شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در ي يورونيوز، ديدهـهاي روزنامه نيويورك تايمز، شبكه خبرگزارش 4

  هاي:لينك
 https://www.nytimes.com/2019/10/01/us/politics/trump‐border‐wars.html 
https://farsi.euronews.com/2019/09/27/trump‐administration‐intends‐to‐dramatically‐cut‐

the‐number‐of‐refugees‐for‐2020  
https://www.hrw.org/news/2019/09/27/us‐refugee‐action‐has‐worldwide‐impact  
https://www.bbc.com/persian/world‐49834288 
https://www.nytimes.com/2019/10/02/us/dna‐testing‐immigrants.html 
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ر ر، انتشابين رابطه مبني متحده (پنتاگون)، در ااشاره به اطالعات وزارت دفاع اياالت ب)
ه خودكشي ب، دبليو بوش .اس جورج اچ.اس.يوناو  تن از نظاميان 3اين آمار پس از اقدام 

 تنها در عرض يك هفته؛

مردن ي و برشجار اشاره به ابراز نگراني مارك ِاسپر، وزير دفاع آمريكا، از روند ناگوار ج)
  ؛ر ميان جوانان كشوراپيدمي ملي خودكشي دبروز  مثابهبهاين وضعيت، 

ها در ميان نيروهاي نظامي آمريكا در سال درصدي تعداد خودكشي 6اشاره به افزايش  د)
  :ديگرعبارتبه، 2017تن در سال  511نفر در قياس با  541ميالدي و رسيدن آن به  2018

 22با حدود  2017 سال ردمورد  114ها از در نيروي زميني ارتش آمريكا خودكشي -
  ؛رسيده استميالدي  2018سال مورد در  139به  ،صد افزايشدر
ل مورد در سا 43ها از در يگان تفنگداران دريايي تعداد خودكشي ،به همين ترتيب -

  ؛رسيده است 2018مورد در سال  58به  ،درصدي 35 تقريباًبا افزايش  2017
ز پنج ابا كمتر  2017 سال مورد در 65ها از و در نيروي دريايي هم اين تعداد خودكشي -

  ؛است يافتهافزايش 2018 سال مورد در 68به  ،درصد افزايش
 در مورد 63ها در نيروي هوايي آمريكا از كه خودكشيدهد مياين آمار نشان  حالبااين -

 ؛رسيده است 2018 سال مورد در 60به  ،با كاهشي كمتر از پنج درصد 2017 سال
ده و ريسك خودكشي مواجه هستند مردان جوان بو گروهي كه با بيشترينهمچنين،  -

  و كننداين گروه سالح گرم را براي خودكشي انتخاب مي ارددرصد مو 60 در كمدست
ها جهت اشاره به ابراز ناخرسندي مسئوالن پنتاگون از وضعيت جاري و درخواست آن ه)

بهبود آموزش به  ا،روهينميان در  يريپذانعطاف افزايش اقدامات الزم در زمينه ارتقاء
وجو به جست انينظام رغيبت اضطراب و تشويش خود،كنترل بهبود  نهيدر زم انينظام
بهبود آموزش نظاميان در حوزه نگهداري امن از و كمك در مواقع لزوم دريافت  يبرا

  ؛5ييدارومواد هاي گرم و سالح

                                                            
  گزارش روزنامه ديلي مِيل. قابل بازيابي در لينك: 5

 https://www.dailymail.co.uk/news/article‐7510219/��������-�ees‐frustrating‐trend‐
suicides‐spike.html 
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، در 1398 مهرماه 4ه شنبالملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -3
ار عليه غيرنظاميان در حمالت مرگب متحدهاياالتهاي ساخت خصوص استفاده از بمب

   اند از:موارد مهم اين گزارش عبارت. يمني

له ر حمداستفاده عربستان سعودي و امارات متحده عربي از مهمات ساخت آمريكا،  الف)
 6 شته شدنكه منجر به ك –تعز در يمن ماه ژوئن سال جاري، به منزلي مسكوني در استان 

  ساله شد؛ 6و  9، 12كودك  3 ازجملهغيرنظامي، 
تانه المللي بشردوسدر نقض جدي قانون بين متحدهاياالتاشاره به تداوم يافتن نقش  ب)

وهاي بني بر استفاده نيرمدر اين زمينه،  آمدهدستبهدر يمن، با توجه به آخرين شواهد 
  اميان؛ليزري ساخت كمپاني ريتون آمريكا، در حمله به غيرنظ هايائتالف از بمب

ه ، از ماالمللاشاره به تحقيقات متداوم انجام شده از سوي پژوهشگران سازمان عفو بين ج)
ا باين كشور،  مختلفها حمله به نقاط ، مبني بر انجام دهتاكنونميالدي  2015مارس سال 

  ؛متحدهاياالتتسليحات و مهمات ساخت 
هاي مورد استفاده از هاي جامع بر روي انتقال سالحتأكيد بر ضرورت اعمال تحريم )د

  هاي درگير در يمن؛سوي تمامي طرف
، به همراه بريتانيا و فرانسه در نقض حقوق بشر و قانون متحدهاياالتاشاره به مشاركت  ه)
ه رهبري عربستان و المللي بشردوستانه، با تأمين آگاهانه سالح براي ائتالف عربي ببين

  ؛6امارات
 

، 1398ه شهريورما 30انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز شنبه  -4
ين . نكات مهم امتحدهاياالتاحترامي به دو مسافر مسلمان در پروازي در بي در خصوص

  گزارش عبارت است از: 

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان عفو بين 6

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/yemen‐us‐made‐bomb‐used‐in‐deadly‐
air‐strike‐on‐civilians/ 
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ن ايرالينز، از انجام سفر نظر مسافران يكي از پروازهاي خطوط هوايي َامريكصرف الف)
ها به انتخاب پروازي ديگر به دليل اظهارات خدمه پرواز مزبور، مبني بر خود و اقدام آن

 هايعدم احساس امنيت و آرامش با حضور دو فرد مسلمان در اين پرواز، به نام
 ؛8...م عبداعصاو  7عبدالرئوف الخوالده

 ترابري اه وايت از اين خط هوايي به وزارت راشاره به اقدام اين دو فرد مسلمان به شك ب)
  ينه؛متحده و درخواست از مسئوالن اين نهاد جهت انجام تحقيقات الزم در اين زماياالت

خط  تبار مسلمان، مبني بر اقدام كاركناناياشاره به اظهارات اين دو شهروند خاورميانه ج)
به دليل  داالس، ما بهها در پرواز از آالباهوايي َامريكن ايرالينز به قائل شدن تبعيض عليه آن

هاي هاي يكي از مسافران در خصوص دو مرتبه استفاده عصام عبدا... از سرويسگفته
  بهداشتي و دست تكان دادن وي با مسافران؛

ه و ادار درالاشاره به مورد بازجويي قرار گرفتن اين دو مسافر مسلمان از سوي پليس ف د)
سابقه بودن قرار گرفتن در معرض چنين ها در خصوص بيز نگراني آنامنيت ترابري و ابرا

شان در مورد احترامي، ازجمله بازجويي شدن در مقابل ساير مسافران و همچنين دغدغهبي
  متحده؛ها در اياالتسرنوشت ديگر پروازهاي آن

اشاره به اظهارات سخنگوي اين خط هوايي، مبني بر ضرورت در نظر گرفتن  ه)
بررسي  اقدام آن به حالدرعيناز سوي خدمه و مسافران و  هاي امنيتي مطرح شدهغهدغد

  ؛رويداد مذكور
با نوع برخورد خود به دليل  پيش از نيز ايرالينز، مريكناَخطوط هوايي گفتني است كه  و)

 .9پوستان مورد انتقاد قرار گرفته بودرنگين
  

  

                                                            
٧ Abderraoof Alkhawaldeh 
٨ Issam Abdallah  

  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:  9
https://www.apnews.com/e56cf829f218462ca003a921997607c7 
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  كانادا*

، در 1398 هرماهم 10حقوق بشر، در روز چهارشنبه بان انتشار گزارش از سوي ديده -1
. نكات مهم هاي كانادا به بحران آب در جوامع بومي اين كشورتوجهي دولتخصوص بي

 اند از: اين گزارش عبارت

، 10ضرورت اقدام دولت آتي كانادا به جبران خسارات وارده آمده به بوميان نسكانتاگا الف)
هاي آبي آن، خته تخليه اين منطقه به دليل ناكارآمدي زيرساها ببا توجه به ناگزير شدن آن

هاي عمده زيرساختي در جهت پرداختن به ناكارآمدي سازوكاريهمچنين لزوم اتخاذ 
  مناطق سكونت اين جوامع؛

 تالبهمبالمندان س ازجملهاين منطقه،  دورافتادههاي اشاره به ناگزير شدن ساكنان بخش ب)
اضطراري، با  صورتبهايي و ادان و كودكان به ترك آن، از طريق هوهاي مزمن و نوزبيمار

  در اين زمينه؛ موقعبهرسانِي توجه به امتناع مركز خدمات بوميان كانادا به كمك
در  ي آناشاره به لزوم اقدام دولت به پذيرش مسئوليت خود، با توجه به ناكارآمد ج)

ذار گخت خسارات متحمل شده، در راستاي تاگا و پردارساني به بوميان منطقه نسكانكمك
  مردم از اين بحران؛

در  ميالدي، 2016بان حقوق بشر در سال اشاره به مطالعه انجام شده از سوي ديده د)
 وامعجرابطه با معضالت بهداشتي و مشكالت مربوط به دسترسي به آب آشاميدني براي 

دجه ، بوات مربوط به كيفيت آببومي كانادا، مبني بر بهداشت ذخاير آبي، فقدان مقرر
  كارآمد و منابع آبي فاقد كيفيت؛هاي ناكارآمد و كمناكافي، زيرساخت

فرد حقوق بشري پيش روي بوميان نسكانتاگا با جمعيت بههاي منحصراشاره به چالش ه)
م و سال در معرض شرايط ناسال 25ها براي مدت نفر، با توجه به قرار داشتن آن 300حدود 
  هاي توخالي دولت در اين زمينه؛هدات و وعددر قبال تعه هاي آبي مكرر و متداوم،رهشدا

                                                            
١٠ Neskantaga 
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اشاره به ضرورت اقدام دولت كانادا در زمينه اجرايي كردن تدابير الزم در راستاي ضمانت  و)
تأمين ذخيره آب كافي براي تمامي مصارف غذايي و  ازجملهحق بر آب جوامع بومي كانادا، 

آوردن منابع الزم جهت طراحي، انتقال و نظارت بر دسترسي اين جوامع به  بهداشتي، فراهم
در رابطه با جوامع  ويژهبهكارهاي جايگزين در مواقع لزوم، ها و راهآب، برخورداري از طرح

  ؛11و ضمانت سالمت و امنيت افراد جامعه دسترسغيرقابلدور دست و 
  
، در 1398مهرماه  7، در روز يكشنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت -2

 از درصد 40، جهت اخراج 12مردم كاناداراست افراطِي  - حزب خصوص درخواست 
نكات مهم اين . و رساندن ميزان مهاجرت به اين كشور به نصف آمار كنوني آن جويانپناه

   به شرح زير است: گزارش

در زمينه ضرورت كاهش ميزان مردم كانادا، ، رهبر حزب 13هكسيم برنيِيمَ اظهارات  الف)
هزار تن و  150هزار نفر به حداكثر  300پذيرش مهاجران از سوي اين كشور، از ساالنه 

  ؛متحدهاياالتوارد شده به استان كِبِك، از مرز  جويانپناهدرصد از  40اخراج 
 اشاره به ضرورت متمركز شدن دولت كانادا بر مهاجرت اقتصاد محور و تخصص ب)

گذار و متخصص: گفتني است كه هاي مهاجرتي افراد سرمايهوافقت با پروندهم –محور 
ين ت و نخستدر جهان گرف جوپناهجاي آمريكا را در پذيرش  در سال جاري ميالديكانادا 

  ؛شد جوپناهكشور جهان در مقام پذيرش 
 از جويانناهپاشاره به ابراز نگراني برخي از مردم كانادا در مورد ورود موج گسترده  ج)

حزب مردم  سال گذشته و تالش 3به اين كشور، در مدت  متحدهاياالتمرزهاي جنوبي 
 - شور كبر اين موج و كسب پيروزي در جريان انتخابات آتي اين  سوارشدنكانادا جهت 

كار هاي ليبرال و محافظهحزب آنكهها  احتمال نظرسنجيبر اساس زماني كه در  همآن
  ؛را داشته باشند، بيشتر است» قليتدولت ا«شانس تشكيل 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 11

 https://www.hrw.org/news/2019/10/02/canada‐blind‐eye‐first‐nation‐water‐crisis 
١٢ People's Party of Canada 
١٣ Maxime Bernier 
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ر كشورهاي دوقوع تحوالتي، همچون تحوالت حزبي و انتخاباتي  احتمالبهاشاره  د)
اب با احز تالفو ناگزير شدن دولت به ائ از فنالند و نروژ تا اتريش و بريتانيا اروپايي،

  اب؛ها مبني بر شانس كم اين احزرغم نتايج كنوني نظرسنجيراست افراطي، به
ينه د در زمهاي خواشاره به مورد انتقاد قرار گرفتن دولت كنوني كانادا، به دليل سياست ه)
استه شدن از نقاط مشترك جوامع كو در نتيجه » گراييفرهنگيچندگونه افراط گسترش«

در بازار  گرانيافزايشجوامع مهاجر به مشتريان نظام سياسي كشور و  شدنتبديلكانادايي، 
  رهاي اصلي كانادا ومسكن شه

تواند براي جامعه هاي پنهان ضد مهاجران، ميگيري زمزمهاوجبايد خاطرنشان كرد كه  و)
  ؛14دكننده باشنگران اين كشور نيززبان فارسي

 

در  ،1398مهرماه  2شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه مونتريال گزت، در روز سه -3
اي ك از دولت استاني، جهت تنظيم برنامهخصوص درخواست كميسيون حقوق بشر كِبِ

   :. محورهاي گزارش مذكور عبارتند ازمدون براي مبارزه با نژادپرستي و تبعيض

هراسانه در اين هراسانه و اسالمهاي بيگانهگزارش نشدن بخش اعظم انزجارپراكني الف)
  استان، بر اساس مطالعه دو ساله انجام شده در اين زمينه؛

اي اين كميسيون در زمينه افزايش ميزان صفحه 238انتشار گزارش اشاره به  ب)
ولت جهت د، و درخواست از پوستان و مسلمانانرنگين ويژهها، بهاستفاده از اقليتسوء

هاي گروههاي اعتنايي آن در دو دهه گذشته به خواستهمبارزه با اين روند، با توجه به بي
  ستي؛، در زمينه مقابله با نژادپرجامعه مدنيهاي مدافع حقوق بشر و ساير سازمان

شامل  - تن از قربانيان نژادپرستي  86اشاره به مستندات گردآوري شده از مصاحبه با  ج)
و تحقيقات انجام شده در  -درصد از مسلمانان  51تباران و پوستان يا عربتن از سياه 72

                                                            
  گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:  14

https://plink.ir/JP4Ia 
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ا و طردشدگي، با توجه به قرار اين زمينه، مبني بر آسيب ديدن اين افراد از احساس انزو
  در معرض آزار و اذيت، تعرض جنسي و يا متحمل شدن خسارات مالي؛ گرفتنشان

 3متوسط  طوربهقرباني  عنوانبهشمار آمدن هر يك از افراد مصاحبه شونده، بهاشاره  د)
  ميالدي؛ 2017تا  2007هاي لطي ساپراكنانة ناشي از نژادپرستي، جرم نفرت

 خود روش زندگيگذر از اين رويدادها پس از  اين افراددرصد از  35است كه  گفتني ه)
گاه هيچداده است را  رخ برايشاندرصدشان نيز اتفاقاتي كه  78و  كامالً تغيير دادهرا 

  15.اندگزارش نكرده
  

  انگليس*

 ، در1398مهرماه  9شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز سه -1
ها از بروز خشونت مجدد در ايرلند شمالي در صورت وقوع صوص افزايش نگرانيخ

 . نكات مهم اين گزارش به شرح زير است: برگزيت بدون توافق

مرز فيزيكي و  دوبارهعدم حصول يك توافق و برپايي هراس از منجر شدن  الف)
عمليات ايذايي  جنوبي، به آغاز مجدد بازرسي در مرز بريتانيا و ايرلند هايتگاهايس

  ؛16گناهو مرگ غيرنظاميان بي خواهان ايرلند شماليجمهوري
ميالدي،  1988ها در اين ناحيه، در سال خاطرنشان كردن به پايان رسيدن تنش ب)
هاي درگير در ايرلند طرفميان » 17گود فرايدي«به ثمر رسيدن پيمان بلفاست  موجببه

ايرلند ر ضرورت نبود خط مرزي ميان دو بخش ، مبتني بگري بريتانياشمالي با ميانجي
  ؛جنوبي و ايرلند شمالي

                                                            
  گزارش روزنامه مونتريال گزت. قابل بازيابي در لينك:  15

https://plink.ir/qizGF 
خواه ايرلند در هاي جمهوريهاي طرفدار بريتانيا و كاتوليكها ميان پروتستاندر جريان درگيرياست كه الزم به يادآوري  16

  .دادنديان تشكيل ميها را غيرنظامتن كشته شدند كه نيمي از آن 3500، بيش از 1994تا  1969 سال سي سال، ازبه طول قريب 
١٧ Good Friday agreement 
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، »پشتوانه مرزي ايرلند - 18استاپآيريش بك«اشاره به ارائه طرح موقتي موسوم به  ج)
بدون نياز به حصاركشي فيزيكي، ي نوعي پايش مرزي: بر اساس اين طرح، اجرامبني بر 

يتانيا وارد ايرلند شمالي و بالعكس شوند. از بر آسانيبهتوانند ميكاالها و خدمات 
كه گفته است  ،وزير بريتانيانخست ،اين وضع دائمي نيست و بوريس جانسون حالبااين

 ؛آن باشد ءهرگونه توافقي با اتحاديه اروپا بايد متضمن الغا
خواهان ايرلند از اين فرصت، برداري جمهوريها در مورد بهرهاشاره به بروز نگراني د)
 هاي بازرسي احتماليگاهحمله به ايست، ازجمله –آميز خود هت توجيه اقدامات خشونتج

 ؛هايشانبرنامهه كردن افكار عمومي با در راستاي همرا  - در مناطق مرزي 
هت جفق، ابراز اميدواري بسياري از مردم در زمينه دستيابي طرفين درگيري به توا ه)

 ن عزم دولتدر صورت ناكام ماندها، يد خشونتممانعت به عمل آوردن از آغاز دور جد
  ؛ بريتانيا براي حفظ ساختار مرزي فعلي

در روز  خروج از اين نهاد، مهلت اتحاديه اروپا به بريتانيا براي الزم به ذكر است كه  و)
  20؛19رسدبه پايان مي آبان ماه) 9سال جاري (برابر با اكتبر  31
هاي حقوق بشر ايرلند و ، كميسرمهرماه 2شنبه ، در روز سهروزنامه گاردينبه گزارش  ز)

ج خرو اند، مبني بر اينكه در صورتيا ضمانتي شده ايرلند شمالي نيز خواستار ارائه اليحه
 ايرلند مينهبدون توافق انگليس از اتحاديه اروپا، منشور حقوق اساسي اين اتحاديه در ز

  شمالي، همچنان پابرجا باقي بماند؛
  

                                                            
١٨ Irish Backstop 

اند كه به موجب آن دولت موظف است در بريتانيا طرحي را به تصويب رسانده پارلماندر حالي است كه نمايندگان اين  19
را براي يك بار  گزيتردرخواست تمديد مهلت ب مهر ماه) 27( اكتبر 19صورت عدم دستيابي به توافق با اتحاديه اروپا تا روز 

  .ديگر ارائه كند
  . قابل بازيابي در لينك: گزارش شبكه خبري يورونيوز 20

https://farsi.euronews.com/2019/10/01/speculation‐mounting‐over‐irish‐republicans‐amid‐
possible‐brexit‐with‐no‐deal 
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، در خصوص 1398 مهرماه 9شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز سه -2
. نكات مهم ته ميالديخانمان در بريتانيا در سال گذشدرصدي مرگ افراد بي 22افزايش 

  اين گزارش به شرح زير است: 

ها در خانماناداره ملي آمار انگليس از رسيدن ميزان مرگ بي حاكي بودن گزارش الف)
ر خصوص دميالدي، به باالترين رقم خود و هشدارهاي اين نهاد  2018اين كشور در سال 

  احتمال افزايش اين رقم در سال جاري ميالدي؛
آمدن سياست رياضت اقتصادي و كاهش بودجه خدماتي دولت، از سوي به شمار  ب)

عامل رو به وخامت نهادن  ترينمهم عنوانبهنهادهاي خيريه و نمايندگان پارلمان بريتانيا، 
ها در انگليس و ولز در خانمانتن از بي 726اين بحران و منجر شدن آن به مرگ حدود 

در قياس با نخستين آمارگيري  –درصد  22 – ميالدي: باالترين ميزان جهش 2018سال 
 ميالدي؛ 2013اين نهاد رسمي در سال 

هاي ناشي از مواد مخدر و ها به مرگاشاره به اختصاص يافتن بيشترين ميزان مرگ ج)
  ميالدي؛  2017درصدي آن در قياس با سال  55افزايش 

تن  23 –ها خانمانمرگ بي اشاره به برخوردار بودن شهر برمينگهام از باالترين ميزان د)
  ميالدي؛ 2017نفري در قياس با سال  18و افزايش  2018در سال 

، با توجه به مرگ 2018ها به مردان در سال اشاره به اختصاص يافتن بيشتر آمار مرگ ه)
 وميرمرگدرصدي از كل ميزان  88تن در اين سال و برخوردار شدن از سهم  641حدود 

  در اين طبقه؛
خانمان در قياس با ديگر شهروندان اين اره به پايين بودن سن مرگ مردان و زنان بياش و)

سال عمر متوسط براي ديگر مردان جامعه و  76سال در قياس با  45كشور: براي مردان، 
  سال عمر متوسط براي ديگر زنان كشور؛ 81سال، در قياس با  43براي زنان 

درصد از كل جمعيت  20نفري ( 148با آمار اشاره به برخوردار بودن شهر لندن  ز)
درصد از كل جمعيت  14نفري ( 103ها) و نواحي شمال غربي بريتانيا با آمار خانمانبي
ميالدي: گفتني است كه  2018در سال  وميرمرگها)، به ترتيب از باالترين ميزان خانمانبي
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كنند، ها استفاده ميسرپناه ها وها و افرادي كه از پناهگاهخواباين آمار شامل كارتن
  ؛21شودمي
  
، در 1398 مهرماه 5، در روز جمعه 22موزيكروزنامه ديلي انتشار گزارش از سوي  -3

موارد مهم . در حمايت و پشتيباني از ارتش عربستان بريتانيابرنامه فوق محرمانه خصوص 
  :     به شرح زير استگزارش 

د ميليار ندينبرنامه چي اجرا به پرده برداشتن از اقدام سهوي وزارت دفاع بريتانيا، الف)
روهاي حمايت از نيراستاي در در ساختار سازماني اين وزارتخانه و  ،پوندي محرمانه
ندگان ي دولت جهت گمراه كردن نمايوزرا، همچنين، تالش در جنگ يمن نظامي عربستان

 پارلمان در اين رابطه؛

» پروژه ارتباطات گارد ملي عربستان سعودي« اشاره به نام اين پروژه، تحت عنوان ب)
تجهيزات ارتباطي نظامي ، مبتني بر انجام عملياتي در راستاي تأمين 23»سنگكام«موسوم به 

اي را نامهزماني كه دولت انگليس تفاهم - ميالدي  1978از سال  براي گارد ملي عربستان
بودن تأمين  فوق محرمانهد بر ضمن تأكي –در اين رابطه با مقامات رياض به امضاء رساند 

  بودجه آن؛
اشاره به اقدام وزارت دفاع بريتانيا، در ماه ژوئيه سال جاري ميالدي، به انتشار آگهي  ج)

، مبتني بر مسئوليت تيم پروژه سنگكام پروژه مذكور در رياضبراي مدير جهت استخدام 
بكه ارتباطي گارد ملي ش سازيمدرن جهتيك برنامه دو ميليارد پوندي  ياجرادر زمينه 

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:  21

https://www.theguardian.com/society/2019/oct/01/homeless‐deaths‐in‐2018‐rise‐at‐
highest‐level‐ons 
٢٢ Daily Maverick 
٢٣ Saudi Arabia National Guard Communications Project (known as Sangcom) 
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اين نخستين اعتراف : گفتني است كه 2010ساله از فوريه سال  10، در يك بازه 24عربستان
 ؛25بود ساله آن 40علني وزارت دفاع انگليس درباره حجم بودجه سنگكام در تاريخ 

ن هاي وزارت دفاع بريتانيا، مبني بر خطا بوداشاره به اظهارات يكي از سخنگو د)
ز آن ا بودن بودجه آن و سرانجام حذف فوق محرمانهاين آگهي، با توجه به  بارگذاري

رباره آگهي دمديريت اطالعات  كارياهمالنشانه ديگري از روي سايت اين وزارتخانه: 
 همچناناند، ها حذف كردهآن را از روي برخي از سايت، بااينكهاين است كه  مزبور
 ؛تيافتوان در فضاي مجازي به آن دست مي
نظامي  موزشاشاره به ملزم شدن دولت بريتانيا به دفاع از خاندان سعود، عالوه بر آ ه)

خش بزش و تسليح ، برخوردار از مسئوليت آمومتحدهاياالتگارد ملي عربستان، همراه با 
  ديگر اين ارتش؛

 ملك اشاره به دخالت داشتن گارد ملي عربستان در جنگ يمن، با توجه به دستور و)
دي و در ميالدي، به الحاق اين گارد به ائتالف نظامي سعو 2015در آوريل سال  سلمان

  نتيجه مشاركت دولت بريتانيا در جنگ يمن و عواقب ناگوار آن؛
رداخت ، با توجه به پدستازاينهاي ديگر اشاره به متمايز بودن اين پروژه با پروژه ز)

  شدن هزينه آن از سوي دولت عربستان؛
مبني بر  تسليحات،اندرو اسميت، سخنگوي كمپين مقابله با تجارت اظهارات اشاره به  ح)

 وجه بهتنظامي غيراخالقي بريتانيا با عربستان، با  –مخرب بودن اين همكاري سياسي 
حمانه اين كشور در جنگ يمن و مشاركت انگليس در سرپوش نهادن و راقدامات بي

  مشروعيت بخشيدن به حكومت مستبد رياض؛ 
پرسنل، شامل  800اشاره به گسترش يافتن اين پروژه و برخوردار شدن آن از حدود  ط)

مارس سال جاري ماه در ها در شهرهاي رياض، دمام و جده: تن از آن 120استقرار 

                                                            
هزار سرباز تشكيل شده و به عنوان يك نيروي امنيتي داخلي جدا از ارتش  130از  »ارتش سفيد«گارد ملي عربستان موسوم به  24

دفاع از  صلي آنش از قبايل وفادار به خاندان حاكم سعودي تشكيل شده و وظيفه امرسوم اين كشور عمل مي كند. اين ارت
  .خانواده سلطنتي در مقابل كودتا است

 ،خواستار بررسي بودجه اين برنامه شد بريتانيا، حزب كارگر در پارلمان ء، كترين وست، يكي از اعضا2019 سال مارسدر ماه  25
  .ه استاما پاسخ گرفت كه اين برنامه محرمان
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هاي پارلماني در امور دفاعي انگليس خواسته شد ميالدي، از استوارت اندرو، يكي از مقام
در بريتانيا و عربستان مندان غيرنظامي و پرسنل نظامي مستقر تا اعالم كند چه تعداد از كار

ها در عربستان تن از آن 74تن كه  76داد كه  پاسخدر پروژه مذكور استخدام شدند و او 
  ؛هستندمستقر 

در اين پروژه،  ميليارد پوندي و استخدام صدها كارمند 2هزينه  باوجودگفتني است كه  ي)
  ؛26وجود نداردفضاي مجازي هاي عمومي سطح دامنه آن در رههيچ اطالعاتي دربا تقريباً

  
، در 1398 مهرماه 5انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز جمعه  -4

   ند از:ابارتمحورهاي اصلي گزارش ع. خصوص بيداد كردن فقر در ميان طبقه كارگر بريتانيا

زير ي بر ناگ، مبنكارگري بريتانيا هاياخير كنگره اتحاديهانتشار گزارش پژوهش  الف)
قر: اي از غذاي روزانه خود به دليل فكارگر بريتانيايي به حذف وعده 5شدن يك نفر از هر 

به دليل نداشتن  تنيككارگر يا كارمند،  8اين در حالي است كه دو سال پيش از هر 
  عايدي كافي گرسنگي كشيده بود؛

 جملهازدرآمد جامعه، ميزان فقر در ميان اقشار كم توجهقابلاشاره به شواهد افزايش  ب)
، پنجم از كارگران براي استفاده از بخاري و وسايل گرمايشيعدم استطاعت مالي يك

هاي خود و ناگزير حسابها در زمينه پرداخت صورتپنجم آنهمچنين ناتواني يك
  ها؛به فروش اثاثيه و اموال شخصي و يا به گرو گذاشتن آن شدنشان

كننده در اين پژوهش، به كارگر و كارمند شركت 2700درصد از  30اشاره به اذعان  )ج
كه اين رقم  –دي غيرمنتظره پون 500حساب شان براي پرداخت يك صورتعدم توانايي

  درصد بوده است؛ 24ميالدي،  2017در سال 

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:ريكوِ روزنامه ديلي مَگزارش  26

 https://www.dailymaverick.co.za/article/2019‐09-27-��������-secret‐saudi‐military‐

support‐programme/ 
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در خصوص كافي كنندگان در اين مطالعه، پنجم مشاركتاشاره به ابراز نگراني شديد دو د)
از  تنيكهاي زندگي و ناتواني شان براي پاسخگويي به هزينههاي دريافتينبودن دستمزد

  خانه و يا اقساط وام مسكن خود؛اجاره موقعبهنفر در زمينه پرداخت  10هر 
 + هاتمزددسسطح  + مشاغل متزلزل »تركيب زهرآلود«اشاره به منتج شدن اين آمار از  ه)

  ها بريتانياييمزدها و آسيب وارد آوردن آن به زندگي ميليوندسترشد اندك 
ن وزير بريتانيا و دولت اياشاره به مسئول به شمار آمدن بوريس جانسون، نخست و)

، هاي كارگرينگره اتحاديهك دبير كلعامل اين نابساماني، از نگاه  ترينمهم عنوانبهكشور، 
پا، يه اروخروج بدون توافق انگليس از اتحادوي در زمينه  متداومبا توجه به تهديدات 

  رسيدگي به وضعيت بحراني معيشتي مردم اين كشور؛ جايبه
 2019 سالنخست  ماههسهحد متوسط ديون يك خانوار در اشاره به قرار داشتن  ز)

د افزايش پون 1,160پوند كه نسبت به سال گذشته در اين زمان  15,880ميالدي، در مرز 
  اشته است؛د

هاي بريتانيايي با معضل لزوم گزينش ميان فراهم آوردن اشاره به مواجه بودن خانوار ح)
  ؛27وعده غذايي، گرم كردن خانه و يا پرداخت اجاره بهاء

  
، در 1398انتشار گزارش از سوي روزنامه جروزلم پست، در روز دوشنبه اول مهرماه  -5

. 28صدور رواديد براي عُمر برغوثيخصوص اقدام دولت بريتانيا به تأخير انداختن روند 
  نكات مهم اين گزارش به شرح زير است:  

جنبش «گذاران ناپذير شدن برگزاري سخنراني عمر برغوثي، يكي از بنيانامكان الف)
در كنفرانس ساالنه حزب كارگر » 29گذاري و تحريم رژيم اسرائيلبايكوت، عدم سرمايه

                                                            
  گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:  27

https://www.independent.co.uk/news/business/news/workers‐skip‐meals‐poverty‐low‐pay‐
tuc‐survey‐a9122161.html 
٢٨ Omar Barghouti 
٢٩ Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) 
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شور به تأخير انداختن فرآيند صدور رواديد براي اين بريتانيا، به دليل اقدام مقامات اين ك
  فعال فلسطيني؛

ميزبان رويدادي در حاشيه اين  - 30صدور بيانيه از سوي جنبش همبستگي فلسطين ب)
مبني بر عدم ارائه توضيحات الزم از سوي مقامات بريتانيا در خصوص علت  –كنفرانس 
نفرانس ساالنه حزب كارگر از روز شنبه آن: گفتني است كه ك» غيرمعمول بودن«اين امر و 

  مهرماه ادامه يافته است؛ 3شهريورماه در شهر برايتون آغاز شده و تا روز چهارشنبه  30
بخشي از  عنوانسابقه در صدور رواديد براي برغوثي، بهبه شمار آوردن بروز تأخير بي ج)

 ان واقدامات فزاينده رژيم اسرائيل و متحدان آن در راستاي سركوب صداي فلسطيني
  ها؛هاي مبتني بر حمايت از حقوق آنجنبش

  كنفرانس؛اشاره به ناگزير شدن برغوثي به ارائه سخنراني خود از طريق ويدئو د)
رغم جاري ميالدي، به متحده نيز در ماه آوريل سالالزم به ذكر است كه دولت اياالت ه)

صدور رواديد براي عمر برغوثي، از ورود وي به خاك آمريكا ممانعت به عمل آورد. وي 
آمريكايي، در واشنگتن  –قرار بود كه عالوه بر سخنراني در مؤسسه مطالعات عربي 

  ؛31نيز شركت نمايد –كه ساكن اين كشور است  –سي، در مراسم ازدواج دختر خود دي.
  
زهاي ر گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي و خبرگزاري اسپوتنيك در روانتشا -6

وليان ج، در خصوص آزاد نشدن 1398مهرماه  8شهريور و دوشنبه  23و  22جمعه و شنبه 
   :. محورهاي گزارش مذكور عبارتند ازوياتمام دوران محكوميت  باوجودآسانژ 

، به صدور حكمي مبني بر آزاد نشدن در بريتانيا مينيستروستاقدام قاضي دادگاه  الف)
اتمام دوران  زمان فرارسيدن باوجود ،ليكسسايت افشاگر ويكي گذاربنيانجوليان آسانژ، 

با در جريان قرار داشتن  زمانهماو، به دليل بيم دادگاه از متواري شدن وي،  محكوميت
                                                            

٣٠ Palestine Solidarity Campaign 
  گزارش روزنامه جروزلم پست. قابل بازيابي در لينك: 31

 https://www.jpost.com/Diaspora/United‐Kingdom‐delays‐visa‐for‐Israel‐boycott‐co‐
founder‐Omar‐Barghouti‐602555 
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آسانژ به جرم  ماهه محكوميت 20دوران : گفتني است كه 32پرونده درخواست استرداد او
) به پايان رسيده شهريورماه 31(برابر با يكشنبه سپتامبر  22 درناديده گرفتن قرار وثيقه، 

  ؛33است
ه و د شكنجمور، مبني برخبرنگاران  ، در گفتگو باآسانژ انيپدر جولاشاره به دعاوي  ب)

  ؛سيپسرش در زندان انگلآزار و اذيت قرار گرفتن 
ادگاه خير د، مبني بر حاكي بودن حكم اتارنماي ويكي ليكس سردبيراشاره به اظهارات  ج)

من ضين كشور، ي اويكي ليكس در نظام قضاي گذاربنيانبا » برخورد متعصبانه«انگليس، از 
ظيم ز تناتأكيد بر شرايط نگهداري وخيم وي در زندان و ممانعت به عمل آوردن مقامات 

  دفاعيه از سوي آسانژ براي ارائه به دادگاه و
نيز ، است يك كارشناس سازمان ملل كه در زندان با آسانژ ديدار كرده گفتني است د)

  .34است» شكنجه رواني«شيوه برخورد با او معادل اظهار داشته 
  

 فرانسه*

، در 1398 مهرماه 10انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه  -1
. محورهاي مهم گزارش به هاي فرانسهپليس توسط» راهپيمايي خشم«خصوص برگزاري 

  باشد: شرح زير مي
                                                            

تي است و دادستاني اياالت متحده جوليان آسانژ كه شهروند استراليا است از سوي آمريكا متهم به درز اطالعات محرمانه دول 32
، ساجد جاويد، وزير پس از دريافت اين درخواست از سوي دولت .درخواست استرداد او را به بريتانيا تسليم كرده است رسماً
راي روز اي آسانژ بنخستين جلسه بررسي درخواست استرداد آق كه اعالم كردميالدي، گذشته سال در ماه ژوئن  انگليس، كشور

  .تعيين شده است) 2020اه فوريه سال آينده (م 25
جوليان آسانژ به اتهام نقض قوانين مربوط به قرار وثيقه و متواري شدن به جاي حاضر شدن در برابر الزم به يادآوري است كه  33

در جنوب  بلمارش هفته زندان محكوم شد و از آن زمان در ندامتگاه 50به تحمل ميالدي، گذشته سال قاضي، در ماه آوريل 
ر سوئد تحت دو در پي شكايتي مربوط به آزار و اذيت جنسي ميالدي  2012در سال  ءاو ابتدا .شرقي لندن زنداني است

در لندن  ت اكوادوره سفاربنيز آزاد و در همان ايام  موقتاً  ،با قرار وثيقه ، سپستعقيب قرار گرفت و كمي بعد در لندن بازداشت
  .پناهنده شد

  هاي:بكه خبري بي.بي.سي و خبرگزاري اسپوتنيك. قابل بازيابي در لينكهاي شگزارش 34
 https://www.bbc.com/persian/world‐49694816  

https://plink.ir/hHWiN  
https://plink.ir/zjjOZ  
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پاريس،  در» تظاهرات خشم«هزار نيروي پليس فرانسه به انجام  27اقدام بيش از  الف)
ت، ناها و در اعتراض به كمبود امكانسبت به موج روزافزون خودكشي جهت اعالم هشدار

 ميالدي، 2019از ابتداي سال شغلي: گفتني است كه  نامناسبشرايط بازنشستگي و شرايط 
 ،2018 لسا است كه از نوامبرپليس در فرانسه به زندگي خود پايان دادند. اين در حالي 52

  ست؛ اه شد دشوارتر، كار نيروهاي پليس فرانسه بيشتر و »زردهاجليقه«با شروع اعتراضات 
صنفي پليس فرانسه و گيري اين راهپيمايي به درخواست نهادهاي درونبه شكل اشارهب) 

بسياري اين تظاهرات را هاي پليس در آن: ها و بخشمشاركت تمامي اصناف، سازمان
  ؛اندبزرگترين تظاهرات نيروي پليس در بيست سال گذشته توصيف كرده

ود ه نشانه يادبسفيد به چهره خود، بتن از معترضان به گذاردن نقاب  52اشاره به اقدام  ج)
ن افسر چنديكه در سال جاري به زندگي خود پايان دادند: همچنين،  –همكارشان  52از 

 يدر راهپيماي نوشته شده بود،بر روي آن موران أماين نيز با تابوتي از جنس مقوا كه اسم 
  ؛شركت كردند

از زمان و احساسات ضدپليسي درصدي خشونت عليه پليس  15اشاره به افزايش يافتن  د)
ي پليس هاچندين ماه است نيروكه بايد يادآور شد: »زردهاجليقه«آغاز جنبش اعتراضي 

برند. در آماده باش به سر مي» زردهاجليقه«هاي شنبه را براي كنترل تظاهرات فرانسه، روز
را مورد هدف ها كنند و آن، نيروي پليس را به خشونت متهم مي»زردهاجليقه«برخي از 

  ؛35اندخود قرار داده
  
، در 36حقوق بشر هايجهاني جامعه فدراسيونانتشار گزارش از سوي پايگاه اينترنتي  -2

، در خصوص درخواست قربانيان سوداني از قضات فرانسه 1398 مهرماه 4شنبه روز پنج

                                                            
  ر لينك: گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي د 35

https://farsi.euronews.com/2019/10/02/french‐police‐anger‐demonstration‐in‐protest‐to‐
working‐conditions 
٣٦ Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) 
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گزارش به  . نكات مهم اينجهت تحقيق در زمينه نقش بانك پاريبا در بروز فجايع ناگوار
  شرح زير است:

هاي حقوق المللي جامعهفدراسيون بين«با حمايت تبار تن از قربانيان سوداني 9اقدام  الف)
، به 38به تنظيم شكايتي كيفري عليه بانك ب.اِن.پ پاريبا» 37تسريع عدالت پروژه«و  »بشر

تكاب به اربشريت، شكنجه و نسل كشي و نيز  عليه در جنايتاين نهاد اتهام همدستي 
ميالدي،  2008تا  2002كم از سال : گفتني است كه اين بانك، دستجرائم مالي در سودان

  كرده است؛بانك خارجي سودان فعاليت مي عنوانبهدر عمل، 
سئوليت اين منخستين تالش در راستاي تعيين  عنوانبهبه شمار آمدن اين شكايت،  ب)

 دربه وقوع پيوسته  الملليِ هاي بيننايتاتهام همدستي در جزمينه بانك فرانسوي در 
  ؛در دارفور ويژهبه ،سودان

قش درنگ در زمينه ناشاره به درخواست از مقامات فرانسوي جهت آغاز تحقيقات بي ج)
 احتمالي كيفري بانك پاريبا در مبادالت خود با حكومت سودان؛

بانك «عنوان اين بانك، بهمتحده، به برشمردن اشاره به اقدام وزارت دادگستري اياالت د)
مريكا آالي ، با توجه به نقش آن در فراهم آوردن امكان دسترسي به نظام م»مركزي سودان

ي نهادها ي ازبراي دولت اين كشور و انجام مبادالتي به ارزش ميلياردها دالر به نمايندگ
  مورد تحريم سوداني؛

 ريم قرارزمان با مورد تحنيني، همچاشاره به اقدام بانك پاريبا به ارائه خدمات اين ه)
در  تكابگرفتن آن، از سوي سازمان ملل، اتحاديه اروپا و كشورهاي ديگر، به دليل ار

  جرائم جنگي و جنايت ضد بشريت، عليه غيرنظاميان سوداني؛
بر سر  ، پس از مصالحهمتحدهاياالتاشاره به خاتمه يافتن دعواي حقوقي اين بانك با  و)

م به ذكر ميالدي: الز 2014ميليارد دالري به اين كشور، در سال  8,9اي پرداخت جريمه
ه است كه قربانيان سوداني از اين مصالحه خسارتي دريافت نكردند، چراكه كنگر

  اد؛ي اختصاص دخسارت دريافت شده را به قربانيان حمالت تروريستي داخل متحدهاياالت
                                                            

٣٧ Project Expedite Justice 
٣٨ BNP Paribas 
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از طريق نيروهاي  ميالدي، 2008تا سال  2002دولت سودان از سال بايد يادآور شد كه  ز)
 موجبو در سطحي گسترده ، مرتكب نقض حقوق بشر خودنظاميان نظامي و امنيتي و شبه

هاي محلي گروهاين در حالي بود كه . ه استهزار غيرنظامي سوداني شد 300مرگ بيش از 
جمعي، دسته ايههدف كشتاراين كشور، به حاشيه رانده شده در دارفور و مناطق ديگر 

 هايديگر رفتار اشكالاجباري، خشونت جنسي، بازداشت، شكنجه و جاشدگي بي
عامالن آن ها، ثبت گسترده اين جنايت باوجودگفتني است كه . قرار گرفتندغيرانساني 

  ؛39مورد مجازات قرار نگرفتند
  
، در 1398 رماهمه 4شنبه المللي فرانسه، در روز پنجانتشار گزارش از سوي راديو بين -3

 يشينويسنده، حقوقدان و عضو پخصوص اثر جديد منتشر شده از سوي فرانسوا سورو، ن
  ، مبني بر:»بدون آزادي«فرانسه، تحت عنوان ديوان عدالت اداري 

عليه اقدامات اي ادعانامه« عنوانبهبه شمار آمدن اين اثر از سوي مطبوعات فرانسه،  الف)
و  در از ميان بردن تدريجي حقوق ،طي دو دهة اخيرور، راست و چپ اين كشهاي دولت
  ؛»كشور انة مبارزه با تروريسم و وجود وضعيت اضطراري دربههاي اساسي شهروندان آزادي

از ها دولتبته سوءاستفاده ال تفاوتي شهروندان واشاره به منجر شدن انفعال و بي ب)
ه ، بيسميا غير واقعي جنگ و ترورطرات و تهديدهاي واقعي مخااز  هاآن هراس و دغدغه

  ها و حقوق اساسي و زير سؤال بردن نظام حقوقي جامعه فرانسه؛تهديد آزادي
 -  مارزه با تروريسانة مببهصفحات اينترنتي از جستجو در برخي انگاري اشاره به جرم ج)
 درت تشخيص و داوري وفاقد ق آزاد جامعه از نگاه حكومت،شهروندان ، ديگرعبارتبه

  ؛در نتيجه استقالل رأي هستند

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك: حقوق بشر هايجهاني جامعه فدراسيونگزارش پايگاه اينترنتي  39
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ر پايه سابقه و غيرقابل پذيرش بودن مجرم به شمار آوردن فردي صرفاً باشاره به بي د)
نستن هاي نسبت داده شده به وي، بدون انجام اقدامي عملي و مستوجب مجازات داانگيزه

  او، حتي در قرون وسطا؛
ست سال گذشته، به جبران يهاي پياپي فرانسه، طي باشاره به اقدام حكومت ه)

ق نيروهاي انتظامي، از طري اندهيهدايت و سام تجهيز،هاي خود در زمينه يناكارآمد
  و  عمومي در زمان انتخابات آراء واقبال هاي اساسي و در راستاي جلب تحديد آزادي

آداب و اصول يك جامعة حقيقتًا اشاره به دور شدن تدريجي جامعه فرانسه از  و)
، با توجه به حضور »جنگينيمه«يا » استثنائي«و قدم گذاردن آن به وضعيتي  يكدموكرات

، در برخي از هاي جنگيترين سالحهاي مسلح به پيشرفتهشمار پليسچند برابري 
  ؛40تظاهرات خياباني پايتخت كشور، در قياس با تعداد معترضان

  
مهرماه  3روز چهارشنبه  ، در41َمن آمريكاانتشار گزارش از سوي نشريه نيواِستيتس -4

آميز المللي فرانسه، به دليل رفتار خشونتدار شدن وجهه بين، در خصوص خدشه1398
  . نكات مهم اين گزارش به شرح زير است: پليس اين كشور

ن و دن گردشگراشعامل رانده  عنوانبهبه شمار آوردن برخورد خصمانه با معترضان،  الف)
  زادگاه جهاني حقوق بشر؛ نعنوابهتضعيف شهرت فرانسه، 

معترضان  چهل و پنجمين هفته تظاهرات عنوانبه، شهريورماه 30برشمردن شنبه  ب)
قليمي، ها به راهپيمايان تظاهرات ابا پيوستن آن زمانهم، »زردجليقه«فرانسوي موسوم به 

  هاي شديد نيروهاي پليس؛ضمن اشاره به برخورد
ر دليزه گردشگران در حال قدم زدن در خيابان شانزاشاره به قرار گرفتن برخي از  ج)

ها براي اثبات قصدشان به نيروهاي پليس از رغم تالش آنآور، بهمعرض مستقيم گاز اشك
  حضور در آن خيابان، مبني بر دسترسي به خودروهاي خود؛

                                                            
  المللي فرانسه. قابل بازيابي در لينك: گزارش راديو بين 40
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كنندگان، هاي پليس فرانسه عليه تظاهراتاشاره به عواقب موارد ديگري از خشونت د)
ني هاي پالستيكي به از دست دادن چشم نوجوا، منجر شدن آسيب ناشي از گلولهجملهاز

ر درسي در شهر استراسبورگ، در ژانويه سال جاري و يا مرگ يك زن سالمند در شهر ما
  دسامبر سال گذشته ميالدي؛

زردها براي آميز پليس در قبال تظاهرات جليقهاشاره به پيامدهاي اقدامات خشونت ه)
هاي گردشگري، ه شهري چون پاريس، به لحاظ اقتصادي، حقوق بشري و جاذبهوجه

در » پذيري شهرهاي جهانزيست«اي اين شهر در زمينه شاخص پله 6سقوط  ازجمله
  ؛42نشريه اكونوميست در سال جاري ميالدي

  
، به نقل 1398مهرماه  3انتشار گزارش از سوي خبرگزاري الجزيره، در روز چهارشنبه  -5
اذ جمهوري فرانسه، در زمينه اتخخبرگزاري فرانسه، در خصوص اظهارات اخير رئيس از

  است:   نكات مهم اين گزارش به شرح زير .ترگيرانهمواضع مهاجرتي سخت

بر  ه، مبنيرانسفاظهارات امانوئل مكرون، در روزهاي باقيمانده به انتخابات پارلماني  الف)
هت جويان از سوي اين كشور و تالش وي جان و پناهناپذيري پذيرش تمامي مهاجرامكان

تر در اين رابطه، در راستاي ممانعت از گرايش يافتن گيرانهارائه گفتمان سخت
  هاي راست افراطي؛دهندگان به سوي گروهرأي
جمهوري جويي از زمان انتخابات رياستتوجه متقاضيان پناهاشاره به افزايش قابل ب)

ايي به ميالدي، ضمن تأكيد بر ضرورت اقدام ديگر كشورهاي اروپ 2017فرانسه در سال 
  بيشتر در اين زمينه؛  ارائه همكاري

تأكيد بر لزوم اتخاذ اقدامات الزم جهت مقابله با دور زدن فرآيند پناهندگي و به  ج)
 كنترل« اصالح  ضرورت  –هاي قاچاق انسان انحراف كشيده شدن آن از سوي شبكه

                                                            
  مَن آمريكا. قابل بازيابي در لينك: گزارش نشريه نيواِستيتس 42
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و در غير اين صورت لزوم به رسميت  -» پناهندگي حق از حفاظت« و »مهاجرت جريان
  43شناخته نشدن اين حق در فرانسه؛

ميالدي،  2017جمهوري سال الزم به يادآوري است كه مكرون، هنگام انتخابات رياست د)
به همراه آنگال مركل، صدراعظم آلمان، بر سياست درهاي باز و پذيرش گسترده مهاجران 

  45؛44ه بودتأكيد نمود
  
، در 1398انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز دوشنبه اول مهرماه  -6

موارد مهم . هاي فرانسه در زمينه صنعت داروسازيخصوص يكي از بزرگترين رسوايي
  :    به شرح زير استگزارش 

                                                            
  گزارش مركز مطالعات مهاجرت. قابل بازيابي در لينك: 43
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  گزارش خبرگزاري الجزيره، به نقل از خبرگزاري فرانسه. قابل بازيابي در لينك:  44
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فت ناپذيري دريامكان، در خصوص ا1398 ورماهيشهر 26شنبه ، در روز سهشبكه خبري يورونيوزانتشار گزارش از سوي *
  از ماه نوامبر سال جاري ميالدي، در فرانسه، مبني بر: انيجوپناهنقد از سوي  پول

هاي خاص از كارت انيجواهپنزمان پايان يافتن امكان استفاده  عنوانبهنوامبر از سوي دولت فرانسه،  5تعيين تاريخ  الف)
ي انيجوپناهاز  براي آن دسته ژهيوبه –صادي خود ستقالل اقت، از دست دادن اگريدعبارتبهشان جهت دريافت پول نقد و بانكي

ر نفر از متقاضي پناهندگي هزا 121، از درصد 41دهد، آمارها نشان مياند: كه به دليل بيكاري و فقر موطن خود را ترك گفته
  ؛دهندل مياند، تشكيواسطه فقر و گرسنگي به اروپا آمدههب را شهروندان آفريقايي كه عمدتاً 2018فرانسه در سال 

ام دولت به مبني بر اقد – انيجوهرسيدگي به پرونده پنا متصدي -  آژانس مهاجرت فرانسهاشاره به اظهارات مسئوالن  ب)
ان انتقاد كارشناس حالنيدرعجويي هر چه بيشتر و اتخاذ اين سياست، به دليل مسائل اقتصادي و در راستاي تالش براي صرفه

درآمدترين قشر كمترين و ضعيفجمهوري فرانسه، مبني بر استفاده از از امانوئل مكرون، رئيس انيجوپناهو حاميان حقوق 
كنند و يافت ميق ناچيزي درپناهندگان در فرانسه حقو، غيرانساني بودن آن: رونيازا، در راستاي دستيابي به اين هدف و جامعه

ابع ت ،ها از كمك ناچيز دولتمندي آنبهرههمچنين  ؛دارندن نكردحق كار  كم در شش ماه نخست)(دست »پناهندگي«متقاضيان 
  ؛خواب هستندخانمان و كارتننيست كه بسياري از پناهندگان در اين كشور بي ليدلياست. ب شرايط سخت و ويژه

 امكان تبادل ، بدونانيجوپناههاي روزانه از سوي اشاره به جايگزين شدن كارت بانكي با كارت ديگري جهت انجام خريد ج)
از  )هزار تومان 7نزديك به (سانتيم  50 انيجوبار خريد، پناه 25پس از هر ، بر اساس قوانين جديد گريدعبارتبهپول نقد: 

  ؛حسابشان كم خواهد شد
وي به  نيازا توجه به بو مهاجران،  انيجوپناهگيرانه در قبال هاي سختاشاره به ناگزير شدن امانوئل مكرون به اتخاذ سياست د)

  در انتخابات آتي كشور. افراطي فرانسه انيگراراستجلب حمايت 
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يكي از  -  46اقدام دادگاهي در فرانسه به آغاز محاكمه شركت دارويي سرويِيه الف)
 2پس از مرگ بيش از  – هاي توليد دارو در فرانسهترين آزمايشگاهترين و بانفوذبزرگ

كنندگان، به دنبال مصرف ي از ديگر مصرفتوجهقابلهزار نفر و آسيب ديدن جدي شمار 
  يكي از داروهاي ساخت اين شركت سرشناس؛

طر و مرگبار عوارض جانبي پرخاشاره به متهم شدن شركت سروييِه به مخفي كردن  ب)
، تجويز گسترده اين دارو در سطح جامعه و عدم انجام اقدامات الزم 47اِيتورمدي داروي

  كنندگان؛مصرف وميرمرگجهت ممانعت به عمل آوردن از 
 ديابتي اراناشاره به مشتق شدن اين دارو از قرص آمفتامين و تجويز شدن آن براي بيم ج)

ه كاست  گاردين در ادامه اين گزارش آوردهود: و همچنين زنان متمايل به كاهش وزن خ
 داروندان فرانسوي از اين ميليون نفر از شهرو 5 ميالدي، 2009تا  1976هاي بين سال

چون  ،عوارضيد ايجامشكوك به  ،هاي توزيع شدهدر حالي كه قرص، اندمصرف كرده
  اند؛نارسايي قلبي و ريوي بوده

نفر، بر  500كم  نسه در اين رابطه، مبني بر مرگ دستاشاره به آمار وزارت بهداشت فرا د)
ن در حالي است ايهاي مذكور: اثر مشكالت مربوط به دريچه قلب، پس از مصرف قرص

مچنين هكننده بوده است. هزار مصرف 2گويند آمار اعالم شده نزديك به كه پزشكان مي
 ؛نداههاي جسمي شدانيز ناتوها دچار برخي ااز مصرف اين دارو نيز پسهزاران نفر 

مدت اين نياشاره به قصد دادگاه براي دريافتن چگونگي موفقيت اين شركت به توزيع طوال ه)
بور به ت مزداروي پرخطر و مرگبار، با توجه به مستندات وكالي پرونده مبني بر اقدام شرك

ويي از كم يك ميليارد يورو كسب منافع مالي دست هاي متمادييماران براي سالبگمراه كردن 
  روش اين دارو؛ف

هاي جدي قلبي و ِايتور و آسيبهاي مدياشاره به پي بردن به وجود ارتباط ميان قرص و)
  اران وميالدي، پس از ارزيابي سوابق بيم 2007ريوي، از سوي پزشكي متخصص، در سال 

                                                            
٤٦ Servier 
٤٧ Mediator 
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شاكي دارد و بررسي آن  2600متهم و بيش از  21اين پرونده رسوايي گفتني است كه  ز)
 .48انجامدطول مي ماه به 6
  

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:  48
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