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بشر در كشورهاي هلند و استراليا و مربوط به موارد نقض حقوق گزارش تحوالت  نيا در
ميالدي بر  2019ها در ساير كشورها، در سال بشر از سوي اين دولتموارد نقض حقوق 

هاي حقوق آمده از سازمانا و اخبار آشكار به دستهها، بيانيهاساس مقاالت، گزارش
مورد بندي موضوعي، و بر مبناي تقسيم 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينبشري مردم

  ت:اس ريخالصه به شرح ز صورتبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يبررس

  

  هلند*
  و مهاجرت جوييپناهتحوالت حوزه  

، در 1398 مهرماه 23شنبه الملل، در روز سهش از سوي سازمان عفو بينانتشار گزار -1
ن از اي تبارمترجم افغانيخصوص لزوم ممانعت به عمل آوردن دولت هلند از اخراج يك 

  ت: اس ريصورت خالصه به شرح زبه گزارش نيمهم ا يمحورها .كشور
د، رخواست از دولت هلند الملل، مبني برصدور بيانيه از سوي سازمان عفو بين الف)

مت ارتش مترجمي كه در خد – تبارمترجم افغانييك اخراج  جهت متوقف ساختن روند
مخاطره افتادن زندگي وي در صورت استرداد وي به با توجه به به –آمريكا بوده 

  افغانستان؛

                                                            
ghts Human Riبان حقوق بشر ()؛ ديدهBBC.Comشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛Independentروزنامه اينديپندنت ( 1

Watchالملل (سازمان عفو بين )؛Amnesty International) ؛ شبكه خبري يورونيوز(Euronewsمركز آمريكا براي  )؛
 Americans for Democracy & Human Rightsدموكراسي و حقوق بشر در بحرين ( in Bahrain (ADHRB)( ؛

 Thomsonخبرگزاري رويترز ( Reuters  Foundation( وليخبرگزاري آنات )؛Anadolu  Agency ؛ شبكه خبري(
 Office of)؛ دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل (The Guardian)؛ روزنامه گاردين (Aljazeeraالجزيره (

the  United  Nations  High  Commissioner  for  Human  Rights  (OHCHR)خبرگزاري اسوشيتدپرس  )؛
)Associated  Press (سي شبكه خبري اِي.بي.)؛)ABC  (Australian  Broadcasting  Corporationكميسيون  )؛

  ).SBS News( سس.بي.اِ شبكه خبري اِ ) و Australian Human Rights Commission( حقوق بشر استراليا
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 وازينمبا استرداد اجباري شهروندان افغانستاني به كشورشان خاطرنشان كردن تناقض  ب)
براي مترجمان  ويژهبهن كشور، ، با توجه به فقدان امنيت در ايالملل و حقوق بشرحقوق بين

 ها با مخاطراتي، چون مرگ، ناپديدشدگي و شكنجه؛نيروهاي نظامي و مواجه بودن آن

اين  جوييپناهرد تقاضاي الملل از اقدام مقامات هلند به ابراز شگفتي سازمان عفو بين ج)
وي  انستاني ازگفتني است كه براي حفاظت از جان اين شهروند افغ: تباريشهروند افغان
 نام برده شده است؛» اف«تنها با حرف 

پس از دي، ميال 2015د) اشاره به ناگزير شدن اين مترجم به فرار به كشور هلند در سال 
د به با توجه به دستگيري وي توسط گروهي معتق براي ارتش آمريكا،فعاليت سال  13

  ارتكاب او به جاسوسي؛
و تالش براي استرداد وي حاكي از آن  جوپناهبايد خاطرنشان كرد كه رد تقاضاي اين  ه)

دليل در معرض است كه چگونه سياست نظام پناهندگي ظالمانه هلند، جان مردم را بي
  ؛2دهدخطر قرار مي

 

، در روز 3ر بحرينمركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر دانتشار گزارش از سوي  -2
المللي ميثاق بين«به  هلندارزيابي ميزان پايبندي ، در خصوص 1398 مردادماه 3شنبه پنج

  اند از: نكات قابل ذكر اين گزارش عبارت. »حقوق مدني و سياسي
مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين، در يكصد و بيست مشاركت  الف)

 بشر سازمان ملل، در ژنو، در رابطه با بررسي وضعيت هلند،و ششمين جلسه كميته حقوق 
المللي حقوق ميثاق بين«ميزان پايبندي اين كشور به  خصوصارزيابي خود در  ضمن ارائه

  ؛به بحرين 4، با تمركز بر موضوع استرداد علي محمد الشويخ»مدني و سياسي

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان عفو بين 2

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/netherlands‐do‐not‐force‐afghan‐
interpreter‐back‐to‐danger/ 
3 Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
4 Ali Mohamed al‐Showaikh 
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س يخ، پعلي محمد الشو اشاره به ارائه درخواست پناهندگي از دولت هلند، از سوي ب)
و ناگزير شدن او به  يالدي در بحرينم 2011آميز سال از شركت در تظاهرات مسالمت

 ؛هاي سياسي برادر خودبه دليل فعاليتفرار از كشور 
 الفت، همچنين مخرد درخواست پناهندگي اين شهروند بحرينياقدام دولت هلند به  ج)

و سرانجام  بحرين استثناءبهه هر كشوري، تقاضاي وي مبني بر استرداد او بآن با 
ار گرفتن و مورد بازداشت قر به كشورشميالدي  2018الشويخ در اكتبر سال بازگرداندن 

 درنگ وي؛بي

 11شدگي به مدت يدپس از ناپد ،نامهامضاء اعترافاشاره به ناگزير شدن اين زنداني به  د)
، ديپرداخت جريمه نقو  حبس ابد ، همچنين محكوميت او به تحملروز و تحمل شكنجه

دادن  ، ضمن از دستبحرين ضد تروريسمبر اساس قوانين ميالدي،  2019در فوريه سال 
 تابعيت خود؛

 با - بحرين در بشر حقوق وخيم وضعيت به آگاه –دولت هلند بايد خاطرنشان كرد كه  ه)
او در  دادن رارق و وي زندگي افكندن مخاطره به ضمن كشور، اين به الشويخ استرداد

المللي معرض رفتارهاي غيرانساني و تحقيرآميز، مرتكب نقض بسياري از مفاد ميثاق بين
 .5حقوق مدني و سياسي شده است

  

 تحوالت حوزه نژادپرستي  
در  ،1398ماه  آبان 30شنبه در روز پنجانتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت،  -1

ه در اعتراض بهلند، هاي شهر الهه خيابان درپرستي فعاالن مخالف نژادخصوص تظاهرات 
ور به موارد مهم گزارش مذك. »پيت سياه«يا » سياه چهره«ورود شخصيت فصلي و سنتي 

  :شرح زير است

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك: مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينگزارش  5

https://www.adhrb.org/2019/06/adhrb‐submits‐report‐on‐ali‐alshowaikhs‐unlawful‐return‐
to‐bahrain‐ahead‐of‐the‐netherlands‐review‐at‐the‐human‐rights‐committee/ 
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روز  عنوانبه )آذرماه 14دسامبر ( 5اشاره به سنت مردم هلند براي جشن گرفتن روز  الف)
جهت  روز، ازاينپيشهاي در هفته ،هلندشهرهاي به سن نيكالس و ورود  »سن نيكالس«

ا ي» هرهچسياه «و به همراه پيشكاري سياه، ملقب به  شيريني و شكالت ميان مردمتوزيع 
  ؛»پيت سياه«

ار ردگيس فِ سياه كردن صورت، گذاشتن كالهاشاره به اقدام شهروندان سفيدپوست به  ب)
ما اين سنت ا :»پيت سياه« شخصيتجهت ايفاء نقش  هايشانلبو برجسته و قرمز كردن 

  بار شده است؛هاي اخير موجب برانگيختن مباحثات و گاه برخوردهاي خشونتدر سال
 ياجراه براض اشاره به اقدام هزاران نفر از شهروندان اين كشور در سال جاري، به اعت ج)

 اين سنت و برگزاري تظاهرات در شهر الهه و ديگر شهرهاي هلند؛

ست مكرر سازمان ملل از دولت هلند جهت ملغي كردن تمامي اشاره به درخوا د)
عدم  حالدرعينهاي نژادپرستانه، پيش از ايام كريسمس و هاي برخوردار از جنبهجشن
 گيري دولت هلند در اين زمينه؛موضع

مردم اين  درصد از 59اشاره به نتايج نظرسنجي جديد در اين رابطه، مبني بر تمايل  ه)
ها، مبني بر لزوم تغيير درصد از آن 26و اظهارات  »پيت سياه«ت كشور به حفظ سن

 آن؛ تدريجي

ي هاهلند را كه براي قرن نفرِميليون  3,17جمعيت از درصد  15گفتني است كه حدود  و)
هاي قومي تشكيل ، اقليتآمدبه شمار مي هاي استعمارگر جهانيكي از قدرت متمادي

  ؛6دهندمي
  
 مهرماه 15دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر، در روز دوشنبه وي انتشار گزارش از س - 2

، از هلند ، گزارشگر ويژه سازمان ملل7نداي آچيوميتِاي. خانم در خصوص درخواست ، 1398
   اند از:    موارد مهم اين گزارش عبارت. جهت رعايت بيشتر برابري و مدارا در اين كشور

                                                            
  گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:  6

https://plink.ir/xbsgf 
7 E. Tendayi Achiume 
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ستي، ژادپرنسازمان ملل در زمينه اشكال معاصر  گزارشگر ويژهصدور بيانيه از سوي  الف)
 8از ( وي ايهفتهيكهراسي و ديگر موارد نابردباري، پس از بازديد تبعيض نژادي، بيگانه

 ري در اينرعايت بيشتر برابري و بردبامبني بر درخواست جهت ) از هلند، مهرماه 15تا 
 ؛بعيضبا ت ايت مساوات و مقابلهضمن استقبال از تعهدات اين پادشاهي در قبال رع، كشور

هاي هلندي عنوانبهتبار، پوست و غربيافراد سفيدشمار آمدن متداوم اشاره به به ب)
هاي گذشت قرن باوجودها و وانين و اتخاذ برخي سياستقرغم وجود برخي به ،واقعي
آفريقايي و  زجملهاهاي نژادي و قومي، ساير گروهو عدم برخورداري  متمادي

 آيند؛مار ميششهروند اين كشور به ها نيز آنرچه كه اگ - ، از اين مزيتتبارهاياييآس

خالف مذاتاً ، ديني عنوانبهدين اسالم در فضاي سياسي كشور، شمار آمدن اشاره به به ج)
 يزان قاء م، همچنين ارتبا هويت ملي اين كشور و نظام ليبرال دموكراسي آنو در تناقض 

توان به ممنوعيت پوشيدن ه از نتايج آن ميك - يزانه در سطح جامعهستاحساسات اسالم
 مورد هدف قرار دادن زنان مسلمان اشاره كرد؛ منظوربهبرقع، 

هاي شديد در فضاي سياسي كشور و در جريان بودن روند بندياشاره به وجود قطب د)
 ؛ح سياسيآميز، حتي در باالترين سطوآشكاري از عدم بردباري و گفتمان تبعيض

ر اساس و مهاجران ب جويانپناهمخاطرات مربوط به استرداد توجه اشاره به افزايش قابل ه)
حقوق  هاي انزجارپراكنانه در قبالاقدامات دولت در اين زمينه، همچنين ميزان گفتمان

هاي نژادي و تو اعمال تبعيض عليه اقلي جويانپناهمدني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي 
 ؛هاي تحصيلي، درماني و مسكنزمينه قومي در

گفتني است كه، خانم آچيومي از دولت اين كشور درخواست نمود تا به تحكيم رهبري  و)
گرايي پرداخته و در اين راه ضمن معرفي خود در دفاع از برابري، عدم تبعيض و جامعيت

هاي نژادي نديشياها و جزمداري در مقاطع آموزشي، با نابردباريتاريخ استعمار و برده
 .8مقابله كند

                                                            
  قابل بازيابي در لينك:  دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر،گزارش  8

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25101&LangID=E 
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 تحوالت حوزه تروريسم  
در ، 1398 آذرماهدر روز جمعه اول ، شبكه خبري بي.بي.سيانتشار گزارش از سوي  -

گروه  ياعضاخصوص موظف نبودن دولت هلند به مشاركت در بازگرداندن فرزندان 
دنظر ادگاه تجديبر اساس رأي د -هاي شمال سوريه در اردوگاه مستقر - تروريستي داعش

  اند از:    موارد مهم اين گزارش عبارت. اين كشور

دك به كو 56منجر شدن اين حكم به لغو رأي مثبت دادگاهي ديگر به بازگرداندن  الف)
راي بجوز ورود ، تأكيد آن بر ناگزير نبودن دولت اين كشور به صدور محالدرعينو  هلند

 مادران اين كودكان؛

خارج ن ر شدت مقامات دولت هلند در اين زمينه، مبني بر احتمال منجاشاره به اظهارا ب)
ه ب -آينديتي به شمار ميهمچنان تهديد امن احتماالًكه  -  مادرانشانكردن كودكان بدون 

  ها در ميان اعضاء خانواده؛افزايش نارضايتي
ذيرش پبه ها اشاره به اظهارات مقامات سازمان ملل مبني بر لزوم اقدام تمامي دولت ج)

ي مسئوليت شهروندان خود، مگر در صورت قرار داشتن اين شهروندان تحت پيگردها
  لمللي؛اقانوني در سوريه، بر اساس موازين بين

اعالم كرد كه شماري از فرزندان در روز اول آذر، وزير خارجه بريتانيا  گفتني است كه، د)
. شونداند، به بريتانيا بازگردانده مياعضاء بريتانيايي داعش كه در جنگ سوريه گرفتار شده

فرانسه، دانمارك، نروژ و قزاقستان  ازجملهرهاي ديگر، نيز شماري از كشو ازاينپيش
ها براي حمايت از داعش به سوريه سفر كرده بودند، به كودكاني را كه والدين آن
  .9كشورهايشان بازگرداندند

  

  

  
                                                            

  . قابل بازيابي در لينك:بي.بي.سي شبكه خبريگزارش  9
 https://www.bbc.com/persian/world‐50514275 
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 تحوالت حوزه مداخله در امور كشورهاي ديگر  
ه آبان ما 22بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -1

 2015گبار سال نقش هلند در حمله مرها در مورد رسانه افشاگري، در خصوص 1398
زارش گنكات مهم اين . سال سكوت اين كشور در اين زمينه 4، پس از ميالدي به عراق
  عبارت است از: 

 ريافشاگو پس از ماه آبان  14شنبه در روز سهذعان وزير دفاع هلند، سرانجام ا الف)
ل ژوئن ساماه در حمله به عراق در  آن نقش هاي اين كشور، به آگاهي كامل ازرسانه
 و پيامدهاي اين حمله؛ ميالدي 2015

 20ر اين كشور به شهري د 16 –توسط هواپيماي اف  اشاره به انجام حمله مزبور ب)
و كشته شدن  در راستاي حمله به نيروهاي داعش ،جنوب شرقي موصل كيلومتري

 ن؛، بر اثر آتن از غيرنظاميان عراقي 70كم دست

ن داد اشاره به قصد نيروي هوايي هلند از انجام اين حمله، جهت مورد هدف قرار ج)
 ات،ادو اين كارخانه ساخت مواد منفجره در اين منطقه و منجر شدن حمله مزبور به انفجار

 ها تن از شهروندان عراقي؛تخريب مناطق اطراف كارخانه و كشته شدن ده

ه مورد هدف بميالدي،  2015اشاره به اقدام نيروهاي نظامي هلند در ماه سپتامبر سال  د)
 تن از اعضاء يك خانواده و  4قرار دادن مجدد شهر موصل و كشتن 

در اين حمله و كشتن چند تن از آفريني گفتني است كه دولت هلند همچنان به نقش ه)
سال اخير نيز عدم شفافيت خود در اين رابطه را با توسل  4غيرنظاميان اذعان ننموده و در 

  .10توجيه كرده است» امنيت عملياتي«به بهانه لزوم حفظ 
  

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 10

 https://www.hrw.org/news/2019/11/13/new‐revelations‐dutch‐role‐deadly‐iraq‐attack 



  10                                                                                                                                 68گزارش راهبردي

 

صوص خ، در 1398 تيرماه 8انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز شنبه  -2
با  مالقات لند بهاقدام ملكه هاز يِس) كاالمار، گزارشگر ويژه سازمان ملل، اگنس (َانانتقاد 

  نكات مهم گزارش به شرح زير است: . محمد بن سلمان
نه ر زميدگزارشگر ويژه سازمان ملل  از سوي ملكه هلندمورد انتقاد قرار گرفتن  الف)
 ، در حاشيهسعودي مالقات با محمد بن سلمان، وليعهدبه دليل  ،فرا قضاييهاي اعدام

قرار گرفتن وي از سوي  ، همچنين مورد سرزنشدر اوزاكاي ژاپن 20اجالس سران جي
  ؛هلندي گذارانقانون
نگار سعودي امهروزنعدم طرح موضوع قتل جمال خاشقجي، شمار آمدن اشاره به به ب)

، ينهن زمي در اياز سوي ملكه هلند با وليعهد عربستان و سكوت وپست، روزنامه واشنگتن
گر ويژه گزارشن سلمان، از نگاه از اقدام او به ديدار با محمد ب »تركنندهاميدبسيار نا«

 ؛سازمان ملل
ه ب، ضمن اذعان هاي داخلي هلندرسانهدرنگ خبر مزبور از سوي اشاره به تأييد بي ج)

شتن داده ، با توجه به بر عهمالقات ملكه ماكسيما با وليعهد عربستان »ضرورت داشتن«
 ميالدي؛ 2020در سال  20ميزباني آتي اجالس سران 

با بن  دار ملكهدين اشاره به اقدام نادر نمايندگان پارلمان هلند به مورد انتقاد قرار داد د)
 ن در، ضمن تأكيد بر ضرورت بحث و بررسي در اين زمينه در جلسه آتي پارلماسلمان

 ؛تيرماه 10روز دوشنبه 
جا پيش رفت كه در حساب هلندي تا به آن گذارانقانونيكي از گفتني است كه حتي  ه)

مقام مسئول تدارك اين ديدار مسلماً نه دركي از مفهوم «كاربري توئيتر خود نوشت: 
 .11».ديپلماسي داشته و نه روابط عمومي حسنه

  
  

                                                            
  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك:  11

https://www.reuters.com/article/us‐netherlands‐queen‐saudi/dutch‐queen‐criticized‐over‐
meeting‐with‐saudi‐prince‐idUSKCN1TU0P8 
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 تحوالت حوزه خشونت داخلي  
در  ،1398 مهرماه 20يورونيوز، در روز شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري  -

  ، مبني بر:زيستمحيطتن از كنشگران  130خصوص اقدام پليس هلند به بازداشت 
ر د، »نقراضشورش عليه ا«يا » شورش انقراض«عضو كارزار موسوم به  راهپيمايانِ تجمع  الف)

درخواست از  منظوربه، جهاني يدر پاسخ به فراخوان، مركز شهر آمستردامروز شنبه در 
 ؛زيستمحيطتخريب گسترده ران كشور جهت ممانعت به عمل آوردن از سياستمدا

ب غييرات آهمراه آوردن قايقي مزين به شعارهايي عليه تاشاره به اقدام معترضان به به ب)
ر براب روي پل معروف بالوبروگ درو هوايي و اقليمي، به مركز شهر و قرار دادن آن 

 ؛ساختمان شهرداري
ه ه مداخلبران نيه از سوي پليس آمستردام، مبني بر ناگزير شدن مأمواشاره به صدور بيا ج)

شان به ها از مجوز و اقدامو بازداشت برخي از معترضان، با توجه به عدم برخورداري آن
  در شهر؛ آمدوشدالل در روند ايجاد اخ

ن ها تن از راهپيمايان در روز شنبه، شمار كل كنشگراگفتني است كه با بازداشت ده د)
  .12نفر رسيده است 200هفته گذشته تاكنون به  ابتدادر هلند از  شدهبازداشت

  
  اسالم هراسيتحوالت حوزه  

 ماهتارديبهش 30روز دوشنبه در خبرگزاري آناتولي تركيه، انتشار گزارش از سوي  -
بر اساس  ،شانبودن مسلمانان هلند، به دليل اعتقادات ديني فشارتحتدر خصوص ، 1398
تاب رات دكتر اينك واندرواك، پژوهشگر دانشگاه ليدن و يكي از نويسندگان كاظها

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:  ». مساجد آماج حمالت«

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:يورونيوزگزارش شبكه خبري  12

 https://farsi.euronews.com/2019/10/12/dutch‐police‐detain‐130‐extinction‐rebellion‐
protesters‐in‐amsterdam 
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 حمالت اخير به مساجد ازجملههاي اخير، هراسانه طي سالافزايش حمالت اسالم الف)
  ؛اين كشور

، »تاج حمالمساجد آم«به نشر كتاب  اقدام مؤسسه مطالعات امور ديني هلند،اشاره به  ب)
 روند؛ ه با اينتن از اساتيد دانشگاهي، پژوهشگران و وكال، در راستاي مقابل 12با همكاري 

م اسالله مسئ دربارهآگاهي عمومي  ءارتقا جهتاشاره به تالش نويسندگان اين كتاب،  ج)
ن د در ايساجحمله به م ، در ميان مردم و سياستمداران، با توجه به آمار ناخوشايندهراسي
 ؛حمله در سال 25متوسط  طوربه - كشور

سال  20اشاره به معيوب و ناكافي بودن روند پيگرد قضايي و مجازات عامالن حمالت  د)
هاي الزم در قبال حمالت اخير و عدم اقدام سياستمداران به نشان دادن واكنش

 .13ستيزانهاسالم

  

  استراليا*
  و مهاجرت جوييپناهتحوالت حوزه  

 وز جمعهرانتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در  -1
ماني بيمار به مراكز در جويانپناه، در خصوص لغو قوانين مربوط به انتقال 1398 آذرماه 15

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . استراليا

دولت استراليا به لغو قوانين مربوط به لزوم از اقدام  14ابراز نااميدي روپرت كولويل الف)
هاي مستقر در جزاير خارج از اين كشور به و مهاجران بيمار از بازداشتگاه جويانپناهانتقال 

  ماني؛هاي درمراكز درماني آن، جهت دريافت مراقبت
  پزشكي؛

                                                            
  : . قابل بازيابي در لينكخبرگزاري آناتولي تركيهگزارش  13

https://plink.ir/0p69J 
1 4 Rupert Colville 
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ن يادآور شدن درخواست كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، از اعضاء پارلما ب)
ه كه ب – انونتراليا، به هنگام ديدار خود از اين كشور، مبني بر ضرورت عدم لغو اين قاس

گيرانه مهاجرتي دولت در هاي سختگذاريها و سياستگفته وي در قبال برخي از فرآيند
  آمده است؛ هاي مستقر در جزاير ساحلي، پيشرفتي انساني به شمار ميبازداشتگاه

 ومام پيامدهاي اين سياست و منجر شدن آن به محروميت ت ابراز نگراني در خصوص ج)
ها و خدمات درماني و به مخاطره هاي ساحلي از مراقبتكمال افراد محبوس در بازداشتگاه

  ها؛افتادن زندگي آن
نه  وگيري در اين زمينه از سوي متخصصان و كارشناسان پزشكي تأكيد بر ضرورت تصميم د)

  زامي؛اني و غيرالاقدامي ظالمانه، غيرانس عنوانبهن اين تصميم سياستمداران، ضمن برشمرد
نه هاي جزاير نائورو و پاپوا گيساكن بازداشتگاه جويانپناهتن از  12يادآور شدن مرگ  ه)

صويب تبه  نو و در حقيقت اثبات ناكارآمدي نظام پزشكي استراليا در اين زمينه پيش از
انون قويب ه اين كشور، ضمن اشاره به منجر شدن تصرسيدن قوانين انتقال افراد بيمار ب

  و مهاجر و جوپناه 100مذكور در ماه مارس سال جاري ميالدي به نجات جان بيش از 
ساكن اين جزاير به  جويانپناهاشاره به منجر شدن لغو مجدد اين قانون به ناگزير شدن  و)

روندي  –هاي پزشكي الزم بازگشت به روند اتخاذ اقدامات حقوقي جهت دريافت مراقبت
هاي استراليا و پديد آمدن بر و غير الزامي براي نظام قضايي و دادگاهمدت، هزينهطوالني

  ؛15جويانپناهدرد و رنج بيشتر براي 
  
، در خصوص 1398 آبان ماه 6انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز دوشنبه  -2

ين انكات مهم . هاي مهاجرتي در استرالياشتگاهماهيت و شرايط ظالمانه و مخرب بازدا
   گزارش به شرح زير است:  

                                                            
  انتشار گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  15

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25396&LangID=E 
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استفاده از زور «نوان تحت عاز سوي كميسيون حقوق بشر استراليا،  گزارشانتشار الف) 
شرايط ناگوار، ظالمانه و تنبيهي مبني بر پرده برداشتن از  ،»16هاي مهاجرتيدر بازداشتگاه
  ؛هااين بازداشتگاه

 در صدد كسب حمايت جويانپناهناديده انگاشته شدن حقوق و شأن انساني اشاره به ب) 
  ايت؛ها به جرم و جناين كشور، ضمن تأكيد بر عدم ارتكاب آن

بتال به افراد م ها به دستبند زدن به زنان، كودكان واقدام مأموران اين بازداشتگاهاشاره به ج) 
آميز، همچنين افراد تو البته فاقد سوابق رفتارهاي خشون حيهاي جسمي و رومعلوليت

 ؛هاي پزشكينيازمند به دريافت مراقبت
 :ازجملهها، اين اردوگاه اشاره به موارد ديگري از رفتارهاي ظالمانه جاري درد) 
هاي ها از ماسك و سالحاستفاده آن ملهازجمورد خشونت از سوي مأموران، اعمال بي -

  ؛هاي مهاجرانهاي متشكل از خانوادهسنگين به هنگام انتقال گروه
ه ازداشتگاباز بازداشتگاهي به  جويانپناهعمليات انتقال  به انجامخودسرانه مأموران اقدام  -

   ؛ر، بدون هشدار قبليديگ
 ؛هاي پزشكي و درمانيمحروم ساختن افراد بيمار از دسترسي به مراقبت -
 صورتبهمتوسط و گاه  طوربهروز  400گاه بيش از  جويانپناهمهاجران و زنداني كردن  - 

  ؛17ها، بدون توجه به عواقب مخرب اين اقدام براي سالمت جسم و روان آننامحدود
  
، در 1398 مهرماه 25شنبه در روز پنج شبكه خبري بي.بي.سي،رش از سوي انتشار گزا -3

. به استراليا 18نوسامتقال از جزيره ناازپس ستانييك پناهنده افغانخصوص خودكشي 
      :از اندعبارتمحورهاي گزارش مذكور 

                                                            
1 6 Use of force in immigration detention 

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:  17
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/28/our‐immigration‐detention‐
system‐is‐cruel‐and‐damaging‐by‐its‐very‐nature 

 ءجراا به منظورهايي است كه دولت استراليا آن را مانوس يكي از مكانجزيره اردوگاه پناهجويان در الزم به ذكر است كه  18
 اسكان پناهجويان در مدت رسيدگي به درخواست پناهندگي آنان در اختيار گرفته و سياست سختگيرانه در مورد پناهجويان

در  بسته شد و مجدداً  2008گشايش يافت، سپس در سال ميالدي  2001اردوگاه پناهجويان در مانوس ابتدا در سال  .است
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 كه گفته شده -داراي مدرك پزشكي از چين، ساله 32سيد ميرويس روحاني اقدام  الف) 
 ،زبندر شهر بري خود پريدن از اتاق هتلشي، با به خودك- بردهرواني رنج مي تمشكال از

 ؛به استراليا براي درمانمانوس جزيره تقال از ازآنپسدو سال 
مال ه اعباشاره به گزارش وزارت كشور استراليا، مبني بر اقدام مقامات اين كشور  ب)

 محدوديت براي تردد وي در شهر؛

  ظر گرفتن محل خاصي براي سكونت او؛و در ن بريزبن
ش از سال، پي 4دت ، به ممأنوسدر جزيره  جويانپناهبازداشتگاه اشاره به حضور او در  ج)

 ميالدي؛ 2017انتقال به استراليا در سال 

ي در در واشاره به سكونت داشتن والدين اين شهروند افغانستاني در لندن و تالش پ د)
ن و رد شدمانوس كردن فرزندش از بازداشتگاه جزيره  ميالدي، به آزاد 2016سال 

  سال؛ 18از سن باالي  ميرويس روحانيدرخواست وي، به دليل برخورداري سيد 
آقاي  وردناشاره به بيانيه يك نهاد حامي پناهندگان در سيدني، مبني بر به شمار آ ه)

قامت اوردار از تجربه پايان داده به زندگي خود و برخ جويپناههشتمين  عنوانبهروحاني 
 ؛مأنوسدر جزيره 

همخانه سيد ميرويس روحاني در  و ديگر جويپناهعليرضا پيرهادي، اشاره به اظهارات  و)
به اختالالت  ابتالبه دليل به مصرف داروهاي قوي ميرويس  ، مبني بر ناگزير شدنمأنوس
ل رو به وخامت نهادن و سرانجام منتقل شدن او به استراليا، به دلي و رواني روحي شديد

به دليل شكستگي جمجمه در حمله نيز عليرضا پيرهادي وضعيت وي: گفتني است كه 
  ؛19بود شدهمنتقلبه استراليا ميالدي،  2017 سال درمانوس اردوگاه  جويانپناهخبرساز به 

                                                                                                                                                            
ديوان عالي پاپوآ گينه نو نگهداري افراد در اين محل را به منزله ميالدي  2016در سال  .ميالدي گشايش يافت 2012سال 

محبوس كردن آنان بدون محاكمه و حكم قضايي دانست و به علت مغايرت اين اقدام با موازين حقوق بشر و قانون اساسي 
توانند به اردوگاه فته شد كه ميبه ساكنان اين اردوگاه گميالدي  2017 سال در .اين كشور، دستور تعطيلي آن را صادر كرد

بروند، به عنوان پناهجو يا پناهنده در پاپوآ گينه نو بمانند، به كشورشان بازگردند يا كشور ديگري، از  ومشابهي در جزيره نائور
پور، برخي پناهجويان در اين جزيره دست به خودكشي زدند، از جمله حامد شمشيري .جمله كامبوج را براي پناهندگي بپذيرند

  .پايان دادخود ساله ايراني كه به زندگي  28پناهجوي 
  . قابل بازيابي در لينك:شبكه خبري بي.بي.سيگزارش  19
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شنبه وز سهردفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در انتشار گزارش از سوي  -4
يسيون ل باچله، رئيس اين دفتر، در كمشسخنراني خانم مي در خصوص، 1398 مهرماه 16

   باشد: محورهاي اين گزارش به شرح زير مي. حقوق بشر استراليا در شهر سيدني
 جويانپناههاي خود در قبال سياستنشيني از ضرورت اقدام دولت استراليا به عقب الف)

  ؛مرزي اين كشوربروناي همحبوس در بازداشتگاه و مهاجران
ه كودكان ببه جرم و جنايت، ضمن اشاره  جويانپناهتأكيد بر عدم ارتكاب اين  ب)

ها در معرض و قرار داشتن آنمانوس رو و هاي واقع در جزاير نائوبازداشتگاهمحبوس در 
 ؛پيگيريغيرقابلو  نامحدودمدت، هاي طوالنيحبس

ا ب، سمي و روحيجبيمار در شرايط وخيم  جويانپناهمهاجران و تأكيد بر قرار گرفتن  ج)
 اري ايناضطر لغو قانون انتقالتوجه به اقدام دولت استراليا به اتخاذ مواضعي در زمينه 

  اين كشور؛شهرهاي مراكز درمانيِ واقع در به  جويانپناه
ضمن  ،ع بوميوامج در قبال ستراليارويكرد مقامات ااشاره به انتقاد اين مقام سازمان ملل از  د)

مخصوص  هايسال در زندان 14كودك كمتر از  600ساالنه حدود اشاره به محبوس بودن 
 ؛دهندتشكيل مي بوميان استراليا راها كه هفتاد درصد آن - در سراسر اين كشور ، جوانان

در  يشترباشاره به درخواست خانم باچله از مقامات استراليا جهت، اتخاذ اقدامات  ه)
ه ببا توجه  نان،زدر قبال  ويژهبهي بر برابري و مساوات، اي آزاد و مبتنايجاد جامعه راستاي

، زدهامعضالتي چون، تفاوت در ميزان دستم مواجه بودن اين بخش از اقشار جامعه با
 ي؛ارهاي جنسهاي كاري و همچنين آزاعمال تبعيض در محيط

وستو پينوشه، در دهه هفتاد ميالدي، گفتني است كه خانم باچله در زمان ديكتاتوري آگ و)
اين كشور زندگي كرد. وي پس از گذشت چند سال به  از شيلي به استراليا گريخت و در

  ؛20برگزيده شد جمهور زن اين كشوررئيس نخستين عنوانبهشيلي بازگشت و 
 

                                                                                                                                                            
 https://www.bbc.com/persian/afghanistan‐50082016 

. قابل بازيابي در لينك: ر سازمان مللدفتر كميسارياي عالي حقوق بشگزارش  20
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25112&LangID=E  
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 مردادماه 31بان حقوق بشر، در روز يكشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -5
  ي بر:بيمار، مبن جويانپناه، در خصوص اليحه جديد دولت استراليا مربوط به انتقال 1398
 وانتقاللنقينه ايجاد تغيير در زم در رابطه باانتقاد از اليحه جديد دولت استراليا  الف)
اي پيامده ا توجه به، ببيمار ساكن جزاير پاپوا گينه نو و نائورو به اين كشور جويانپناه

  ها؛و روحي اين تغيير براي آنجدي جسمي 
ي نواده وبيمار و خا جويپناهلزوم انتقال  ازجملهاشاره به قوانين جاري در اين زمينه،  ب)

شكي به استراليا در صورت تشخيص دو يا چند دكتر مبني بر نياز وي به رسيدگي پز
 ؛با توجه به عدم وجود امكانات كافي در اين جزايراضطراري، 

مبني  - ، وزير كشور استراليا21پيتر داتناز سوي  شدهارائه -فاد اليحه جديد اشاره به م ج)
 عنوانبهبا توجه به تعيين دولت و نهادهاي دولتي  جويانپناهبر سلب شدن اين امكان از 

 ؛حائز صالحيت جهت تشخيص لزوم انتقال بيمار به اين كشورنهاد 
، پس نائورو نو و به جزاير پاپوا گينه جويانپناهاشاره به فراهم آمدن امكان بازگرداندن  د)

 يحه؛، بر اساس اين الهاي الزم، براي دولتاز دريافت درمان

تواند انتقال بايد خاطرنشان كرد كه با تصويب اليحه مزبور دولت استراليا ميهمچنين،  ه)
ها را با نو سالمت آ ختهها به تأخير انداها و حتي سالبيماران به اين كشور را براي ماه

  ؛22مخاطرات جدي مواجه سازد
 

 مردادماه 18س استراليا، در روز جمعه س.بي.اِ شبكه خبري اِ انتشار گزارش از سوي  -6
هاي بررسي گيري در روند، در خصوص قصد دولت استراليا براي اعمال سخت1398

   :از اندعبارتمحورهاي گزارش مذكور . پيشينه مهاجران مربوط به سوء
بال در ق هادشوارترين سياسته شمار آمدن استراليا در زمره كشورهاي برخوردار از ب الف)

  د؛تغييرات جدي ياجراشورهاي جهان، در صورت تصويب و ها در ميان كمهاجران و اخراج آن
                                                            

2 1  Peter Dutton 
وق بشر. قابل بازيابي در لينك: بان حقگزارش سازمان ديده 22

https://www.hrw.org/news/2019/08/23/australia‐retain‐emergency‐medical‐care‐refugees  
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تن از مجرمان خارجي از كشور طي  4600اشاره به اقدام دولت استراليا به اخراج  ب)
قصد آن براي فراتر رفتن از اين محدوده و اخراج برخي از  حالدرعينشش سال گذشته و 

 متخلفان محكوم نشده به تحمل حبس، از كشور؛

تر بودن مفاد اليحه جديد دولت، براي افراد مقيم استراليا براي گيرانهاشاره به سخت ج)
ت به و پناهندگان، با توجه به عدم اقدام دول مانند شهروندان نيوزيلندطوالني،  زمانمدت
  ها؛جهت برخورد با متخلفان واقعي و تهديد آن سازوكاريارائه 

 حالدرعينو  دارندگان رواديد در استراليااشاره به مردود به شمار آمدن خودكار پرونده  د)
 كه حداكثر مجازات آن تحمل دو سال حبس است - جرائمي، مانند ضرب و شتم مرتكب به 

 ه تحمل حبس، بر اساس تغييرات جديد؛ها بحتي در صورت عدم محكوميت آن –

 باهدفاين اليحه،  معرفيبه ديويد كولمن، وزير مهاجرت استراليا، اشاره به اقدام  ه)
 2014: گفتني است كه در سال هاي مربوط به سوء پيشينه افرادتقويت روند بررسي

بر اساس  ميالدي نيز دولت اين كشور دست به اعمال تغييراتي در قوانين مهاجرتي زد كه
ماه زندان  12را كه به دليل ارتكاب به جرمي به حداقل  غير استرالياييشهروندان آن بتواند 

 اخراج كند؛ كشوراند، را از محكوم شده

شهروند نيوزيلندي از  1000اخراج بيش از  ازجملهاشاره به پيامدهاي تغيير مذكور،  و)
اين ي: ميالد 2018تا  2016هاي الها به كشورشان در فاصله ساستراليا و استرداد آن

 عنوانبهمكرر،  طوربهنيوزيلند، از آن  وزيرنخستتصميمي بود كه خانم جاسيندا آردرن، 
  ؛براي روابط ميان كشورش و استراليا ياد كرده است »پيامدي مخرب«
 

در ، 1398 مردادماه 7خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي  -7
هاي مهاجرتي و مهاجران معترض به سياست جويانپناهتجمع صدها تن از وص خص

نكات قابل ذكر اين گزارش . دولت استراليا، در مقابل پارلمان اين كشور در شهر كانبرا
  اند از:عبارت
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 ري ازجلب توجه افكار عمومي به آينده مبهم پيش روي بسياتالش معترضان جهت  الف)
اديد به جاي رو شور و سياست دولت آن مبني بر، صدور رواديد موقتدر اين ك جويانپناه

 ؛حمايتي دائمي
اي ني از كشورهو مهاجرا جويانپناه از اكثر جمعيت معترضاناشاره به تشكيل يافتن  ب)

 ؛مارعراق، سريالنكا، سودان، سومالي، ايران و حتي مسلمانان قوم روهينجاي ميان
با روي  زمانهم ،جويانپناهاست صدور رواديد موقت براي سيدرآمدن  اجرااشاره به به ج)

تن استراليا و در راستاي بازداش 2013كار در انتخابات سال كار آمدن دولت محافظه
  ؛از ورود به اين كشور با قايق جويانپناه
واديد رراي دريافت از شرايط الزم ب جويانپناهاشاره به برخوردار شدن تنها بخشي از  د)

  شوند؛استراليا نمي واردكه با قايق  جويانيپناه - ي دائميحمايت
استراليا، از ديدار با هيأتي از نمايندگان  وزيرنخستگفتني است كه اسكات موريسون،  ه)

حزب  گذارقانوناين معترضان در پارلمان خودداري نمود، اين در حالي است كه دو 
  ؛23كردند مخالف كارگر با نمايندگان اين معترضان گفتگو

 

 تيرماه 26كميسيون حقوق بشر استراليا، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي  -8
 يمحورها. ساكن اين كشور جويپناههزار  30وضعيت نزديك به  ، در خصوص1398
  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه گزارش نيمهم ا

 نظامهبدن جهت بهبود بخشي انتشار گزارشي جديد مبني بر درخواست از دولت استراليا الف)
  ؛ر اين زمينه، با ايجاد تغيير و تحوالت ضروري دجويانپناهحمايتي خود در رابطه با 

ه خاك اين ب واردشده جويانپناهاشاره به تمركز يافتن گزارش مزبور بر وضعيت  ب)
در  شدهايجادبا توجه به تغييرات سياسي و حقوقي ، 2014سال پيش از ژانويه  كشور از

 ؛ميالدي 2012از سال اين رابطه، 
                                                            

  ي در لينك: . قابل بازيابخبرگزاري اسوشيتدپرسگزارش  23
https://apnews.com/63a5a89d1d7f409f9afe2c0233659fcc 
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ل به دلي، جويانپناه شرايط زندگي و سالمت رواناشاره به رو به وخامت نهادن شديد  ج)
ترين ها و عدم حمايت دولت از ابتداييمدت در روند بررسي پروندهبروز تأخيرهاي طوالني

 تي چون، خودكشي؛ها با مخاطراآن شدنمواجه، روازاينو  جويانپناه ينيازها

ني اين ت دولت استراليا از حقوق انساحمايهاي الزم در زمينه ضرورت اشاره به توصيه د)
  ، متمركز بر محورهايي چون:جويانپناه
  ؛جوپناه عنوانبهلزوم بهبود فرآيند تعيين و شناسايي افراد،  -
 ها؛شدن آن خانمانبيلزوم حمايت از افراد برخوردار از رواديد موقت، جهت ممانعت از  - 

  ؛جويانپناهلزوم حمايت دائم از  -
 ؛رهاي جداشده از يكديگلزوم بررسي معضالت خانواده -
 ؛جويانپناهلزوم بررسي تداوم مخاطرات حبس  -
، تيرماه 19اين در حالي است كه، به گزارش شبكه خبري اِي.بي.سي، در روز چهارشنبه  ه)

قض وز موارد مكرر ناز سوي سازمان ملل، مبني بر بر هاي دريافتيبا توجه به گزارش
يشگيري پكميته فرعي «هاي استراليا، قرار است ، در بازداشتگاهجويانپناهحقوق بشر عليه 

 از اين كشور بازديدي موشكافانه به عمل آورد؛ »از شكنجه اين سازمان

 وران مهاجرتي بههايي مبني بر اقدام مأماتخاذ شد كه گزارش ازآنپساين تصميم  و)
هاي انفرادي براي هاي بزرگساالن و سلولساله در بازداشتگاه 10نگاهداري كودكان حتي 

 طوالني، منتشر شد؛ زمانمدت

ه هني در بازداشتگاذبه ناتواني  مبتالكردن كودك بومي  بر عريانهايي مبني گزارش ز)
 ؛عرض جنسينگاهداري دختران نوجوان در سلول مردان مت بريزبِين و يا

گفتني است كه پس محكوميت شديد اين اقدامات در سطح ملي، مقامات كوئينزلند،  ح)
هاي امنيتي پليس در شهر بريزبِين را، به تمامي كودكان محبوس در بازداشتگاه

  ؛24هاي كودكان انتقال دادندبازداشتگاه

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك: كميسيون حقوق بشر استرالياگزارش  24

https://www.humanrights.gov.au/about/news/urgent‐call‐government‐protect‐asylum‐
seekers‐and‐refugees 
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 28شنبه وز سهكميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در رانتشار گزارش از سوي  -9
ها و در خصوص درخواست از دولت استراليا جهت انجام رسيدگي، 1398 خردادماه
   اند از:ابل ذكر اين گزارش عبارتنكات ق. و مهاجران جويانپناههاي پزشكي براي مراقبت

 ز دولتاملل به درخواست گروهي از كارشناسان و گزارشگران ويژه سازمان اقدام  الف)
و ديگر مهاجران  جوپناه 800درنگ ت تحت مراقبت درماني قرار دادن بي، جهاستراليا

ان ، همچنين فراهم آوردن امكر جزاير اين كشورهاي پناهندگي مستقر دساكن اردوگاه
  ؛هاي پزشكي اضطراري به استرالياافراد نيازمند به دريافت كمكانتقال 

قدام هاي دريافتي مبني بر اگزارشد در موركارشناسان سازمان ملل، ابراز نگراني عميق  ب)
تخابات فدرال نا ازپس ويژهبهو خودكشي،  ها به خودزنياين اردوگاه جويانپناهبرخي از 

 ؛هاگاهرو به وخامت نهادن وضعيت سالمت جسمي و روحي ساكنان اين بازداشتو  استراليا
ليا و ات دولت استراهاي كارشناسان سازمان ملل از سوي مقاماشاره به انكار دغدغه ج)

 يداشتگاهباز – »كريسمس«بازگشايي بازداشتگاه مهاجران در جزيره دورافتاده اقدام به 
  ها؛اسخگويي به اين نگرانيپدر  -  درماني و پزشكي امكانات هرگونه فاقد
شنبه وز سهرهمچنين به گزارش روزنامه گاردين، كميسيون حقوق بشر استراليا، نيز در  د)
خبر  هاي مهاجران در اين كشور، از وضعيت اسفناك و غيرانساني بازداشتگاههخردادما 28

 ؛داده و آن را به زندان تشبيه كرده است
گفتني است كه كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد نيز، سال گذشته، چندين  ه)

ور را به دليل اين كش جويانپناههاي بار از دولت استراليا درخواست نمود تا بازداشتگاه
درخواستي كه  - درنگ تعطيل كند در ميان مهاجران ساكن آن بي» بحران سالمت«بروز 

  ؛25كانبرا تاكنون به آن پاسخي نداده است
  

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك: كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان مللگزارش  25

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24709 
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در ، 1398 خردادماه 13در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين  -10
با افزايش اقدام به ، مأنوسپليس به اردوگاه » جوخه سيار«مأموران خصوص اعزام 

 گزارشموارد مهم . پاپوآ گينه نوجزيره در  جويانپناهخودكشي و خودزني در اردوگاه 
   :مذكور به شرح زير است

 - » جوخه سيار«در زمينه استقرار ، مأنوساظهارات ديويد ياپو، فرمانده پليس جزيره  الف)
، خردادماه10از روز جمعه  - شهرت دارد» رحمانهبي«كه در اين جزيره به انجام اقدامات 

 ؛به مدت سه ماه در اين اردوگاه
با آشكار شدن  جويانپناههاي موجي از اقدام به خودكشي در اردوگاهاشاره به آغاز  ب)

گيرانه هاي سختمعمار سياست - اسكات موريسون انتخاب نتايج انتخابات استراليا و 
 ؛وزيرنخست عنوانبه – مهاجرتي

، از سوي خودكشي ظرف دو هفته اخيردم اعالم آماري دقيق از اقدام به اشاره به ع ج)
، مبني بر مأنوسفرمانده پليس جزيره ، اظهارات حالدرعينو  هاي رسمي پاپوآ گينه نومقام

 تن به خودكشي در خالل اين مدت؛ 15اقدام جدي 

اين  جويانپناهنهادهاي مدافع حقوق بشر بارها به شرايط نگهداري گفتني است كه  د)
 ؛اندشدت انتقاد كردهنيز به» جوخه سيار«اردوگاه اعتراض و از رفتار 

انتشار ، ماهارديبهشت 31شنبه ه) همچنين، به گزارش شبكه خبري يورونيوز، در روز سه
نائورو، توجه جزيره در  سال پيش 3، در ايراني جويپناهويديويي از خودسوزي يك 
  .جلب كرد جويانپناه دگي اينبسياري را به شرايط وخيم زن

 

  تحوالت حوزه مداخله در امور كشورهاي ديگر 

، در 1398 مهرماه 23شنبه در روز سهشبكه خبري يورونيوز، از سوي گزارش انتشار  -1
ارتش استراليا به به متهم كردن كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، خصوص اقدام 

      اند از:م اين گزارش عبارتموارد مه. كشتن دو شهروند غيرنظامي
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ن از اسناد به پرده برداشت ميالدي، 2017شبكه تلويزيوني اِي.بي.سي، در سال اقدام  الف)
ش شبا فرزند همراه ا... جان آزادي سمب، به نام يمردي افغانستاناي مبني بر كشته شدن محرمانه

 ؛ستراليااوزگان، به دست سربازان ا...، در خانه خود در روستايي در واليت اراش، صديقساله
سي در ي.بي.دفتر اصلي شبكه تلويزيوني اِبه يورش به  پليس استراليااشاره به اقدام  ب)

 ،ضاييبرخورد قا بكاركنان اين شبكه  شدنمواجه، ضمن تأكيد آن بر زمان انتشار اين اسناد
 ؛»انتشار اسناد محرمانه«به اتهام 

ازان سرب، مبني بر استقرار يون حقوق بشر افغانستانگزارش كميساشاره به مفاد  ج)
 در ،ارسرد عملياتي جهت دستگيري يك فرمانده طالبان، به نام مال نراليايي در جريااست

دن بر ها به خانه وي و آتش گشوو ورود برخي از آن ا...خانه همسايه يعني بسم بامپشت
 ؛بودند كه در ايوان خانه خواب - اشساله 6روي او و فرزند 

واحد بازرسي ارتش ، مبني بر اقدام سخنگوي وزارت دفاع استراليااشاره به اظهارات  د)
يا ارتكاب به  شكنيقانونتحقيق و بررسي درباره شايعات و موارد احتمالي اين كشور به 

 حالدرعينميالدي و  2016، از سال جنايت جنگي توسط سربازان استراليا در افغانستان
احتمال تحت تأثير قرار «نهاد براي انتشار اسناد تحقيقات مزبور با توجه به  عدم قصد اين
  ؛26»گرفتن نتايج آن

  
، در 1398 مردادماه 3شنبه پنجانتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز  -2

يا، هاي تسليحاتي كنترل از راه دور ساخت استرالخروج محموله بزرگي از سامانهخصوص 
  نكات مهم اين گزارش عبارت است از: . يدنياز فرودگاه س

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك: گزارش شبكه خبري يورونيوز 26

https://farsi.euronews.com/2019/10/16/human‐rights‐commission‐afghanistan‐says‐
australian‐soldiers‐killed‐unarmed‐afghans 
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ين دريافت تصاوير محرمانه از سوي روزنامه گاردين مبني بر فروخته شدن ا الف)
ورهاي عضو ائتالف كش – عربستان سعودي و امارات متحده عربيبه  ،»هاي كشندهسالح«

 عربي و برانگيزاننده جنگي مخرب در يمن؛

در ماه ژوئن سال جاري  شدهآماده هايي پالتهابرچسباشاره به حاكي بودن  ب)
ي، از آمريكايي بودن شركت وزارت كشور عربستان سعودميالدي، جهت ارسال به 

) و اقدام آن به فروش تجهيزات 27فروشنده اين تسليحات (شركت اربيتال اِي.تي.كي
  ؛28توسط شركت استراليايي الكترو آپتيك سيستمز شدهساخته

ستمز و ك سيسليحات تهيه شده از سوي شركت استراليايي الكترو آپتياشاره به ارسال ت ج)
ق طري ارسال شده به فرماندهي لجستيك مشترك نيروهاي مسلح امارات متحده عربي، از

  المللي سيدني؛فرودگاه بين
اشاره به اظهارات دولت استراليا در اين رابطه، مبني بر دفاع از مبادالت تسليحاتي مزبور  د)

، المللياحتمال نقض حقوق بشر و ساير تعهدات بينآن بر مورد بررسي قرار دادن  و تأكيد
كه پس  اندمقامات اين كشور اعتراف نموده حالبااين: هاصدور هر يك از اين مجوز هنگام

ها در چه عملياتي كه سالحها از اين كشور، تحقيقي در مورد ايناز خروج محموله
 .29اند، انجام ندادهاندقرارگرفته مورداستفاده

  

 تحوالت حوزه آزادي بيان  
ر دزنامه گاردين، خبري يورونيوز و بي.بي.سي و روهاي انتشار گزارش از سوي شبكه -1

م ، در خصوص انتشار يافتن صفحات نخست مطبوعات مه1398 مهرماه 29روز دوشنبه 
  اند از:بارتعارش نكات قابل ذكر اين گز. مميزي شده صورتبهاستراليا به رنگ سياه و 

                                                            
2 7 ATK Alliance Techsystems Operations (Orbital ATK) 
2 8 Electro Optics Systems (EOS) 

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 29
 https://www.theguardian.com/australia‐news/2019/jul/25/australian‐weapons‐shipped‐to‐
saudi‐and‐uae‐as‐war‐rages‐in‐yemen 
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خست چاپ رساندن صفحات نبه  در روز دوشنبه، مطبوعات مهم استراليا،اقدام  الف)
سترش گآزادي مطبوعات و  گردعقبدر اعتراض به سانسور شده،  صورتبهخود، 
  ؛در دولت اين كشور كاريپنهان
هاي مي شبكههاي چاپي و اقدام تمااشاره به محدود نماندن اين اعتراض به روزنامه ب)

ر: تلويزيوني اين كشور به پخش تبليغي جهت طرح پرسشي از مخاطبان خود، مبني ب
 ؛»كند؟دولت چه چيز را از شما پنهان مي«

چند ماه پس از » دسترسي به آگاهيحق «اندازي كارزاري تحت عنوان اشاره به راه ج)
.سي و خانه آنيكا بيي.عمليات يورش پليس فدرال استراليا به دفتر كانال تلويزيوني اِ 

  ؛30كورپ زاسمترست يكي از خبرنگاران نيو
كار اين برانگيز براي دولت محافظهها به انتشار مطالب چالشاشاره به اقدام به اين رسانه د)

  :ازجملهكشور، 
ه بدر استراليا  شدهفروختههاي اطالعات درباره مقدار زمينانتشار گزارش و ارائه  -

  ؛نهادهاي خارجي
رزند و ف يافغانستانميالدي، در مورد كشته شدن شهروندي  2017در سال  افشاگري -

 ؛به دست سربازان استراليا ،ناش، در روستايي در واليت اروزگاشش ساله
 ؛ركشو گزارشي درباره تالش دولت استراليا براي جاسوسي از شهروندان اين انتشار -
ت ي درخواساقدام نمادين، برا از طريق انجام اين هاي استراليايياشاره به تالش رسانه ه)

گيرانه دولتي در مقررات سختسليم در برابر نگاران جهت عدم تاز خبرنگاران و روزنامه
 ؛»امنيت ملي«حفظ رابطه با مسئله 

هاي مبتني بر دموكراسي و بايد خاطرنشان كرد كه برخالف بسياري از حكومت و)
پارلمان و ها ندارد اي براي دفاع از آزادي رسانهن يا بيانيهحاكميت قانون، استراليا قانو

قانون مربوط به محرمانگي اطالعات و جاسوسي  60دهه گذشته بيش از  2استراليا در 

                                                            
3 0 News Corp 
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در راستاي اي اليحهتصويب استراليا هم اينك  گذاريقانونتصويب كرده است. اين نهاد 
  ؛31در دست بررسي داردرا دولتي  اسناد و اطالعاتدر زمينه  افشاگريمحدود كردن 

 

در ، 1398 خردادماه 15شبكه خبري بي.بي.سي، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي  -2
ر كشو يورش مأموران پليس استراليا به دفتر اصلي راديو و تلويزيون ملي اين خصوص

 ، مبني بر:سي) در سيدني و تفتيش آنبي.(شبكه اِي.

خبرنگار و همچنين رئيس واحد خبري شبكه  دو تالش پليس جهت يافتن الف)
اليايي ايي نظاميان استرتخلفات ادعدر مورد  افشاگرانهمسئول انتشار گزارشي  – سيبي.اِي.

ليه شور عگفتني است كه اين دومين روز از عمليات مأموران پليس اين ك: در افغانستان
 ؛آيدمينگاران اين كشور به شمار روزنامه

 نان اينا كاركببرخورد قضايي اظهارات مقامات پليس استراليا، مبني بر انجام اشاره به  ب)
ء قي افشاهاي تحقي، مشتمل بر مجموعه گزارش»انتشار اسناد محرمانه امنيتي«شبكه به اتهام 
 ودر مورد غيرنظاميان  ويژهبههاي غيرقانوني، ميالدي، در زمينه قتل 2017شده در سال 

 ؛اي ويژه استراليايي در افغانستانكودكان و تخلف نيروه
رويه آزارنده «درباره به هشدار دادن نگاران استراليا اتحاديه روزنامهاشاره به اقدام  ج)

به محكوم سي بي.شبكه ِاي.و همچنين اقدام  در اين كشور »تهاجم عليه آزادي مطبوعات
 .32كردن اين روند

  

 تحوالت حوزه جوامع بومي  
به نقل از  ،تيرماه 20شنبه شبكه خبري الجزيره، در روز پنجسوي انتشار گزارش از  -

پرسي در زمينه خبرگزاري رويترز، در خصوص تصميم دولت استراليا جهت برگزاري همه
  :مذكور به شرح زير است گزارشموارد مهم . جوامع بومي

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:خبري بي.بي.سي گزارش شبكه 31

 https://www.bbc.com/persian/world‐50121163 
  يابي در لينك:. قابل بازشبكه خبري بي.بي.سيگزارش  32

 https://www.bbc.com/persian/world‐48529628 
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اختن رسميت شنپرسي عمومي در زمينه بهبرگزاري همهقصد دولت استراليا براي  الف)
 2022 سال تا –سال آتي  3در طول  ،جوامع بومي اين سرزمين در قانون اساسي خود

مردم  عنوانبههزار سال پيش ساكن اين قاره بوده، اما هرگز  50جوامعي كه از  – ميالدي
 ؛اندآن به رسميت شناخته نشده

د توافق ميان دولت ايجابه ، وزير جوامع بومي استراليا، 33تالش ِكن واِيتاشاره به الزام  ب)
برگزاري براي  – آشكارتر در اداره كشور يمتقاضي برخورداري از نقش - و رهبران بومي
  ؛اين رفراندوم

ي، هادي مشورتنپيشنهاد اين رهبران، مبني بر ايجاد  شدنمواجهاشاره به با مخالفت  ج)
  ؛ديميال 2017، در سال استرالياورود به پارلمان  باهدفمتشكل از بوميان منتخب، 

 23 جمعيت   فر ازنهزار  700كه تنها  -  مردمان بومي استراليااشاره به قرار داشتن  د)
هاي اجتماعي ترين مراتبِ تمامي شاخصدر پايين -دهند مي تشكيل را كشور اين ميليوني

مصرف الكل، خشونت باالترين آمار خودكشي، سوءاقتصادي، همچنين اختصاص يافتن  –
 وه اين قشر از جامعه ب خانگي و حبس

 1960كه تا اواسط دهه  - گفتني است كه عمر متوسط اين بخش از شهروندان جامعه  ه)
 است، استراليا مردم ديگر از كمتر سال 10 –ميالدي، از حق رأي نيز برخوردار نبودند 

  .34برندمي سر به هازندان در نيز هاآن از درصد 27 اينكه ضمن
  

  سياسالم هراتحوالت حوزه  
، مستقر در سيدني، در 35انتشار گزارش از سوي پايگاه اينترنتي دانشگاه چارلز استرت -

در استراليا، بر  اسالم هراسي، در خصوص تداوم روند 1398آبان ماه  27روز دوشنبه 
  اساس گزارش تهيه شده از سوي اين دانشگاه، مبني بر: 

                                                            
3 3 Ken Wyatt 

  به نقل از خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك: شبكه خبري الجزيره، گزارش  34
https://www.aljazeera.com/news/2019/07/australia‐vows‐vote‐recognition‐indigenous‐
people‐2022‐190710040944304.html 



  28                                                                                                                                 68گزارش راهبردي

 

وفاق  ضرورت ايجاد حالااينبن و پراكنانه به مسلمانامختص نبودن تحوالت نفرت الف)
تني بر ث مبملي در اين زمينه، در صورت تمايل استراليا به حفظ انسجام اجتماعي و ميرا

  ؛چند فرهنگيروندهاي 
ميالدي در  2017و  2016هاي هراسانه در سالرويداد اسالم 349اشاره به وقوع  ب)

شگاه: گفتني است كه مديريت اين استراليا بر اساس گزارش انتشار يافته از سوي اين دان
از مركز مطالعات و تمدن اسالمي دانشگاه چارلز استرت بر  36پژوهش را دكتر دريا آينر

  عهده داشته است؛
رض ر معداشاره به قرار گرفتن عمدتاً زنان و دختران مسلمان برخوردار از حجاب،  ج)
هاي فيزيكي و تهديد به ديدحرمتي، ارعاب و تههاي كالمي، ناسزاگويي و بياستفادهسوء

  سلتي؛ –از سوي مردان انگلو  غالباً مرگ در اماكن عمومي، 
هاي بيناز دور برخورداردرصدي وقوع اين رويدادها در مناطق  30اشاره به افزايش  د)

 اه: اينانشگمداربسته و يا تحت محافظت مأموران امنيتي، در قياس با گزارش پيشين اين د
مچنين ند، ههراسي ندار درمألعاممرتكبان اين رفتارها از قرار داشتن بدان معنا است كه 

در اماكن  تنهاييبهدهد كه درصد از اين نوع حمالت زناني را مورد هدف قرار مي 57
  اند؛عمومي ظاهر شده

 202ز درصد ا 49كم اشاره به عدم اقدام رهگذران به ارائه كمك به قربانيان در دست ه)
  ر؛ها از حادثه مزبوو تنها گذر كردن آن حمله صورت گرفته

 محضبهدبستاني و اشاره به مورد هدف قرار گرفتن كودكان مسلمان از دوران پيش و)
  ها از والدين مسلمان؛آشكار شدن برخورداري آن

دود حوقوع  ازجملهازي، در فضاي مج دستازاينع پيوسته اشاره به رويدادهاي به وقو ز)
 80بوك و اختصاص يافتن ، در شبكه اجتماعي فيسيداد گزارش شدهرو 147درصد از  63

  ها به مسلمانان ودرصد از آن

                                                                                                                                                            
3 5 Charles Sturt University 
3 6 Dr. Derya Iner 
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تر دولت استراليا به موارد توصيه در مورد ضرورت رسيدگي هر چه سريع ح)
باري آن با پيامدهاي فاجعه شدنمواجهپراكنانه و در غير اين صورت هراسانه و نفرتاسالم

حمله فردي مسلح به مسجد و كشتن و  –چرچ در نيوزيلند ستهمچون، رويداد كراي
  .37ها تن از مسلمانانزخمي كردن ده

  

 تحوالت حوزه خدمات اجتماعي  
، در 1398 آذرماه 19شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي ديده -

ان. مراقبت از سالمند اكز حمايت وهاي صورت گرفته در مرخصوص قصور و كوتاهي
       اند از:موارد مهم اين گزارش عبارت

از  اقبتانتشار گزارش موقت از سوي كميسيون سلطنتي استراليا در مورد نظام مر الف)
  ؛»آور غفلتداستان حيرت«سالمندان اين كشور، تحت عنوان 

 از ساكنان هزار تن 270تر از معيار استاندارد به بيش از اشاره به ارائه خدمات پايين ب)
اين  سال گذشته و ضرورت ايجاد تغيير و تحوالت بنيادين در 5هاي سالمندان، در خانه

  زمينه در كشور استراليا؛
اني، هاي پارلماشاره به يكي از موضوعات مورد توجه قرار گرفته در جلسات كميسيون ج)

رفتار  نهاي شيميايي براي تحت كنترل قرار داداستفاده متداوم و معمول از دارو ازجمله
  ؛به فراموشي و نسيان، بدون برخورداري از داليل پزشكي الزم مبتالسالمندان 

ار راي مهباستفاده از داروهاي شيميايي  –اشاره به پيامدها و آثار مخرب اين روش  د)
ر ندان پ، افزايش خطر افتادن و يا سكته، همچنين تبديل كردن سالمازجمله –بيماران 

  و كسل و گاه ناتوان از سخن گفتن؛انرژي به افراد افسرده 
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مورد  بان حقوق بشر در اين رابطه، مبني بر ارائه جزئيات دراشاره به گزارش ديده ه)
ان اين ر ساكنبمركز نگهداري سالمندان در استراليا و تأثير آن  35گيري از اين شيوه در بهره

  ؛هايشانخانوادهمراكز و 
ش و روازاينور جهت ممنوع اعالم كردن استفاده اشاره به درخواست از دولت اين كش و)

حصول اطمينان از به كار گرفته شدن تعداد مورد نياز از كاركنان مجرب، جهت حمايت از 
  .38به فراموشي، در اين مراكز مبتالافراد 
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