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  3                  )             8( اياالت متحده آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسهنگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

متحده بشر در كشورهاي اياالت در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق
ها، ، بر اساس مقاالت، گزارش1399آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در تيرماه و مردادماه 

المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندستر آشكار بهها و اخبابيانيه
صورت ، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به1هاي گروهيرسانه

  خالصه به شرح زير است:

  

  متحده آمريكا*اياالت

، در 1399 مردادماه 3انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه  -1
 نكات. با معترضان متحدهاياالتنحوه برخورد پليس خصوص هشدار سازمان ملل در مورد 

  اند از:  قابل ذكر اين گزارش عبارت
ز اريكا در مورد استفاده آم كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحدهشدار  الف)

 ؛اي اين كشورمقابله با معترضان به نژادپرستي در شهره جهت» نيروي نامتناسب«
متحده احتمالي در اياالت» هاي خودسرانهبازداشت«اشاره به ابراز نگراني در خصوص  ب)

اوم تد ، بر ضرورتسخنگوي كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل و تأكيد ليز تروسل،
  ؛پورتلند ، ازجملهآميز در شهرهاي آمريكاتظاهرات صلحبرگزاري 

ها، با دهنده اين اعتراضن معترضان و خبرنگاران پوششتأكيد بر ضرورت مواجه نشد ج)
به  ويژه، بهتروسلليز : »هاي خودسرانهبازداشت«يا » نيروي نامتناسب« از استفاده

                                                            
 Humanبان حقوق بشر (ديده 1 Rights Watch( خبرگزاري آناتولي )؛Anadolu  Agency(شبكه خبري يورونيوز  ؛

)Euronewsالملل (سازمان عفو بين )؛Amnesty International) ؛ روزنامه اينديپندنت(Independent ؛ پايگاه خبري(
 Middleتحليلي ميدل ايست مانيتور ( – East  Monitor  (MEMO)(؛ ) خبرگزاري رويترزThomson  Reuters 

Foundation) ؛ شبكه خبري سي.بي.سي(CBC شبكه خبري دويچه وله ()؛Deutsche Welle ؛ شبكه خبري بي.بي.سي(
)BBC.Com ( پستواشنگتنروزنامه  )؛Washington Post) ؛ مؤسسه بروكينگز(Brookings  Institution شبكه ) و

  ).Aljazeeraخبري الجزيره (
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شماري از معترضان را » افسران ناشناس پليس«هايي اشاره كرد كه بر اساس آن گزارش
  ؛اندبازداشت كرده

سارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل در حالي اظهارات سخنگوي كميگفتني است كه  د)
تحقيق درباره  مردادماه، 2 روز پنجشنبهدر  ،شود كه وزارت دادگستري آمريكابيان مي

طور رسمي را بهاورگان عملكرد جنجالي مأموران پليس فدرال در شهر پورتلند در ايالت 
  ؛2ه استآغاز كرد

  

، در 1399مردادماه  2شنبه ، در روز پنجانتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي -2
متحده، براي گسيل و استقرار جمهوري اياالتخصوص تصميم دانلد ترامپ، رئيس

موارد  .ائممأموران فدرال بيشتر در شهرهاي اين كشور، در تالش جهت مقابله با وقوع جر
  :مهم گزارش مذكور به شرح زير است

 اين –ورگان لت اموران فدرال در شهر پورتلند در ايااقدام دانلد ترامپ به استقرار مأ الف)
 كندتر مياوضاع را وخيم اين مأمورانگويد حضور درحالي است كه شهردار اين شهر مي

لت در اياِكركي همچنين قصد وي براي گسيل نيروهاي فدرال به شهرهاي شيكاگو، آلبه –
 ت؛موكراهاي تحت كنترل حزب دو كانزاسيتي در ايالت ميزوري، از ديگر شهرنيومكزيكو 

شروع جمهوري آمريكا، از زمان عنوان شعار رئيس، به»نظم و قانون«اشاره به عبارت  ب)
وار ت دشو با توجه به پيش رو بودن انتخابا اعتراضات عليه خشونت پليس و نژادپرستي

سال  همه ماجمهوري در ماه نوامبر سال جاري ميالدي: الزم به يادآوري است كه از رياست
ها شهر هداعتراضاتي در  ،از مرگ جورج فلويد در بازداشت پليس مينياپوليس جاري و پس

با  شونتخدر همين حال . آمريكا جريان داشته كه گاه با نافرماني مدني همراه شده است
و و ازجمله نيويورك، فيالدلفيا، لس آنجلس، شيكاگ ،شهرهااز سالح گرم در برخي 

  ؛افته استميلواكي افزايش ي

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 2

 https://per.euronews.com/2020/07/24/un‐human‐rights‐office‐warns‐usa‐to‐not‐use‐
disproportionate‐force‐against‐protesters 
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 وپنجاه  ها براياشاره به اقدام مأموران فدرال در شهر پورتلند، در پي تداوم اعتراض ج)
  جمعيت؛ آور و ترقه و ديگر تجهيزات كنترل، به استفاده از گاز اشكچهارمين روز متوالي

هاي اشاره به اقدام مأموران گسيل شده از سوي دولت ترامپ به دور زدن در خيابان د)
كننده و نشان و سپس به تن كردن لباس نظامي در حركتي گمراهلند با وسايل نقليه بيپورت

  ؛3دستگيري خودسرانه شماري از معترضان
  
، در 1399تيرماه  26شنبه الملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين - 3

ه تضعيف متحده بخصوص منجر شدن گزارش معيوب حقوق بشر وزارت خارجه اياالت
  اند از:          موارد مهم اين گزارش عبارت. المللحقوق بين

حقوق «انتشار يافته از سوي كميسيون به اصطالح  گزارش جديدبه شمار آوردن  الف)
شدت معيوب و شكستي بزرگ براي عنوان گزارشي به، به4خارجه آمريكاوزارت » انكارغيرقابل

  متحده و تأكيد بر منجر شدن آن به آسيب ديدن حمايت جهاني از حقوق بشر؛نقش رهبري اياالت
بني بر الملل در اين رابطه، ماشاره به اظهارات مدير بخش آمريكاي سازمان عفو بين ب)

د در زمينه رعايت حقوقي، براي ترك تعهدات خو بار دولت دانلد ترامپقصد فضاحت
 ور وچون حق سالمت و حق آزادي از تبعيض، در ميانه شيوع ويروس كرونا در اين كش

  هزار نفر بر اثر آن؛ 100كشته شدن بيش از 
المللي نت بيتأكيد بر مجاز نبودن قانوني بازتعريف يكجانبه تعهدات بر مبناي معاهدا ج)

قريباً تمامي كشورها بر سر رعايت تتعهداتي كه  -متحده ولت اياالتحقوق بشر از سوي د
  اند؛ها توافق كردهآن
انكار وزارت الملل از كميسيون حقوق غيرقابلاشاره به درخواست سازمان عفو بين د)

واسطه تنها بهالمللي، نهخارجه آمريكا، جهت تجديد تعهد خود در قبال حقوق بشر بين
                                                            

  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 3
 https://www.bbc.com/persian/world‐53509411 

از حقوق بشر را،  اين كشور اين كميسيون را ايجاد كرد تا چگونگي تعريف، وزير خارجه آمريكا، پامپئوگفتني است كه مايك  4
  .داعالميه استقالل و اعالميه حقوق بشر سازمان ملل، مورد بررسي مجدد قرار دهچون،  موازينيبر مبناي 
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رد مذموم نقض حقوق بشر در اين كشور، بلكه برقراري تعامل مجدد با متوقف ساختن موا
  اي حقوق بشر؛المللي، از طريق سازمان ملل و نهادهاي منطقهجامعه بين

  متحده، ازجمله:اشاره به اقدامات اخير اياالت ه)
  ترك گفتن عضويت خود در شوراي حقوق بشر سازمان ملل؛ -
  ن ملل؛كارشناسان حقوق بشر سازما هايه نامهامتناع ورزيدن از پاسخگويي ب -
 –تالش براي انكار حقوق باروري، حقوق دگرباشان جنسي و حقوق اجتماعي  -

  آورد،به شمار مي» افكنانههاي اجتماعي سياسي تفرقهتناقض«ها را كه آن –اقتصادي 
ن سازما و عدم پذيرش حاكميت» حقوق بشر«گرايانه مفهوم از طريق بازتعريف يكجانبه

  المللي حقوق بشري؛ملل و ديگر نهادهاي بين
كه باهدف  –شمار آوردن رويكرد گزينشي وزارت خارجه در زمينه حقوق بشر  به و)

رفته هاي اجتماعي صورت پذيانكار غيرقانوني حقوق زنان، دگرباشان جنسي و ديگر گروه
 ستفاده قرار گرفتنارناك سياسي و منجر شدن آن به مورد سوءعنوان شگرد خطبه –

  شر در سراسر جهان؛بهاي ناقض حقوق هاي نژادي از سوي دولتگروه
اشاره به تشكيل يافتن اين گزارش از فرآيندي غيرقانوني در راستاي تحقير حقوق بشر  ز)

از سوي دولت آمريكا و تمايل آن به رعايت برخي حقوق مشخص، تنها براي كسب منافع 
  ؛5سياسي

 

، در 1399تيرماه  26شنبه رش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنجانتشار گزا -4
. 6سال 17متحده آمريكا به اجراي دومين حكم فدرال اعدام پس از خصوص اقدام اياالت

        اند از:       موارد مهم اين گزارش عبارت

                                                            
  الملل.قابل بازيابي در لينك:بين گزارش سازمان عفو 5

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/usa‐state‐department‐report‐
undermines‐international‐law/ 

 هاي پيشينسوابق در گزارش 6

وي ديوان س، در خصوص صدور مجوز از 1399تير ماه  9، در روز دوشنبه شبكه خبري يورونيوزانتشار گزارش از سوي *
ر و يالدي (تيينده معالي اياالت متحده به وزارت دادگستري اين كشور جهت ازسرگيري اجراي مجازات مجازات اعدام از ماه آ

  مرداد سال جاري)، مبني بر:
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الي عكم ديوان شنبه، با ح، در روز پنجاهل ايالت كانزاس، وسلي آيرا پوركياعدام  الف)
ست كه اي دومين زندان سال، وي 17متحده در زندان فدرال ايالت اينديانا: پس از اياالت

 ه است؛در آمريكا اعدام شدزمان يك هفته در مدت

در  قل وعوي به زوال  يابتال اشاره به تالش وكالي مدافع اين متهم جهت تأكيد بر ب)
 سوي ، عدم پذيرش اين درخواست ازحكم ينتيجه فراهم نبودن شرايط الزم براي اجرا

 68مرد  اينمتحده و اقدام اين نهاد به تأييد حكم او: گفتني است كه ديوان عالي اياالت
او، در سال  ساله و تجاوز جنسي به 16ساله پس از محاكمه به اتهام قتل يك دختر نوجوان 

  ؛مجرم شناخته شده بود 2003
عنوان نخستين فرد اعدام شده، در روز ساله، به 47، به شمار آوردن دنيل لوئيس لي ج)
رامپ، ت انلددولت دتيرماه، به دليل ارتكاب به جرائم فدرال: گفتني است كه  24شنبه سه

  ؛كنداحكام اعدام براي جرائم فدرال حمايت مي ياز اجرا ،جمهوري اين كشوررئيس
يرماه و ت 27ر در روز جمعه اشاره به اجرايي شدن حكم اعدام يك زنداني فدرال ديگ د)

  شهريورماه سال جاري؛ 7چهارمين زنداني فدرال در روز 
اعدام   ي حكماجراقاضي ديوان عالي آمريكا با  9قاضي از  5اشاره به موافقت تنها ه)

  ؛وسلي آيرا پوركي

                                                                                                                                                            
ري اي ازسرگيهاد براشاره به صدور بيانيه از سوي وزارت دادگستري آمريكا از حدود يك سال پيش، مبني بر قصد اين ن الف)

 ها و انتقادهاي زيادي را به همراه داشت؛كه اين خبر اعتراض –سال  16اجراء مجازات اعدام پس از گذشت 

اني زند 4قدام اهاي دولت ترامپ در اين زمينه به چالشي براي ديوان ملي آمريكا، با توجه به اشاره به تبديل شدن تالش ب)
گتن ال در واشنيك قاضي فدرلي بود كه : اين در حاها و مفاد حقوقيوتكلمحكوم به اعدام به نجات جان خود با استفاده از پر

قانوني كه  - داردحكم وزارت دادگستري را محكوم كرد و اعالم كرد پروتكل جديد با قانون مجازات اعدام فدرال مطابقت ن
  ؛صادر شده است 1994در سال 

ا به مخالفت به عالي گاه تجديد نظر در منطقه كلمبيا و دادگايك هيئت داوري متشكل از سه قاضي در داداشاره به اقدام  ج)
ه شد. اما در ماه به طور موقت، مانع از پايان بخشيدن به توقف غيررسمي اعدام ميحكمي ك -لغو حكم صادره در سال گذشته 

  ؛دي سي، حكم دادگاه را ملغي كردواشنگتن وريل، منطقه آ
ديد براي ين تاريخ جها، مبني بر تعييوان عالي كشور، به صدور دستور براي اداره زنداناشاره به اقدام ويليام بار، رئيس د د)

 زنداني محكوم به اعدام؛ 4اجراء حكم 

نگتن دي.سي به نفع زنداني و چرخش حكم در منطقه واش 4اشاره به سرانجام اقدام ديوان عالي به رد درخواست تجديدنظر  ه)
  دولت ترامپ.
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تنها سه نفر به ، تاكنون 1974از سال  ،يس ليئپيش از اعدام دنيل لوگفتني است كه  و)
ها تيموتي مك وي، عامل حمله جرائم فدرال اعدام شده بودند. يكي از آنبه رتكاب دليل ا
  ؛7كشته بر جاي گذاشت 168در اوكالهماسيتي بود كه  1995سال 

  

ه نقل از بتيرماه،  21انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز شنبه  -5
يرانه جديد در مورد اقامت گرات سختپست، در خصوص اعمال مقرروزنامه واشنگتن

             اند از:موارد مهم اين گزارش عبارت. متحدهشهروندان خارجي در اياالت
اري ال جكاهش يافتن ميزان صدور گرين كارت (اقامت دائم) و مجوز اشتغال، در س الف)

 ميالدي، به شكل محسوس؛

رت و اضيان كنوني گرين كازار نفر از متقهشدن بيش از صد اشاره به با مشكل مواجه ب)
رسال ها به ادر حال حاضر ساكن آمريكا، در زندگي روزمره، با توجه به ناگزير شدن آن

 بر، شان به مدارك شناسايي و اقامت معتمدارك خود براي مقامات مسئول و عدم دسترسي

  ؛ 8ندبنابراين حتي اين امكان وجود دارد كه اين افراد بازداشت و به زندان منتقل شو –
 متحده با چاپخانهياالتقرارداد كاري وزارت امنيت ملي اپايان رسيدن اشاره به به ج)

سال جاري ن كارت و اوراق شناسايي در اواسط ماه ژوئ نهاي گريبرگه متصدي تهيه
مات شهروندي بخش خدها از سوي ناپذيري تهيه اين برگهو امكان (حدود يك ماه پيش)

ي روندبخش خدمات شه، به دليل كمبود بودجه: گفتني است كه نهو مهاجرت اين وزارتخا
، شتغالا، مجوزهاي رواديدمسئول صدور  متحدهو مهاجرت وزارت امنيت ملي اياالت

  ؛اوراق تابعيت و حق شهروندي در آمريكا است
هزار  75و حدود  ر گرين كارتهزا 50حدود  اشاره به در انتظار صدور قرار داشتن د)

  مورد تأييد قرار گرفته؛ اشتغال مدرك اجازه
                                                            

  يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري  7
 https://per.euronews.com/2020/07/16/usa‐executed‐second‐man‐in‐a‐week‐for‐federal‐
crime‐after‐17‐years‐hiatus 

و اوراق اقامت و همواره گرين كارت دارند بايد  ونتطبق قوانين آمريكا تمام شهروندان خارجي كه در اين كشور سك 8
  كند. د ميشناسايي خود را همراه داشته باشند. در غير اين صورت خطر پرداخت جريمه نقدي و زندان آنان را تهدي
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است سي، اشاره به اظهارات منتقدان در اين زمينه، مبني بر منجر شدن عواملي چون ه)
صادي و گسترش ويروس اقت نادرستهاي ريزيترامپ، برنامهدانلد سختگيرانه مهاجرتي 

 در تالش است تا به طرقكه ترامپ  به آشفتگي وضعيت موجود: بديهي است كرونا
ر دن خارجي و امكان اخراج ساكناسازد محدود را مهاجرت اتباع بيگانه به آمريكا  تلفمخ

 ؛فراهم آورد ،شان كافي نيستاين كشور را كه مدارك اقامت
طريق از  كايو مهاجرت آمر يبودجه اداره خدمات شهرونداز درصد  97از سوي ديگر  و)
 جهتاداره  ني. حال اودشيم نيمأت انيمتقاض تيصدور اوراق هو يكار برا نهيهز افتيدر
 يدالر كسر ونيليم 200و  ارديليم كيبا  ،خود يونيليم 800و  ارديليبودجه چهار م نيمأت

 13400خطر اخراج  ،نكند ياقدامدر اين رابطه  كايكنگره آمراست و چنانچه  بودجه مواجه
  ؛9كنديم ديهزار كارمند اداره مهاجرت را تهد 19تن از 

  

، در 1399تيرماه  20زارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز جمعه انتشار گ -6
ر حكم محكوميت نادرست از سوي دستگاه قضايي نيويورك، عمدتًا د 25خصوص صدور 

  نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. پوستانمورد سياه
ال: بررسي س 426«تيرماه، تحت عنوان  19شنبه سابقه، در روز پنجانتشار گزارشي بي الف)

كه با همكاري كانون حقوقي  -» 10محكوميت نادرست در منطقه بروكلين نيويورك 25
انجام پذيرفته است: اين نخستين باري است كه يك  12و پروژه اينوسنس 11ويلمر هيل

  هاي نادرست و غيرقانوني نموده است؛ دادستان آمريكايي اقدام به بررسي جامع محكوميت

                                                            
  از روزنامه واشنگتن پست. قابل بازيابي در لينك: گزارش شبكه خبري دويچه وله، به نقل 9

 https://b2n.ir/019215 
1 0 "426 Years: An Examination of 25 Wrongful Convictions in Brooklyn, New York" 
1 1 Wilmer Hale 
1 2 Innocence Project 



  10                                                                                                                               36گزارش راهبردي 

 

لت عدا ش از خسارات ويرانگر انساني ناشي شده از ناكارآمديحاكي بودن اين گزار ب)
بديل به شد از اين خسارات ممانعت به عمل آورد، پيش از آنكه تو اينكه به چه ميزان مي

  احكام نادرست و غيرقانوني شوند؛ 
گرفته از  پرونده مورد بررسي قرار 20حكم نادرست به  25اشاره به متعلق بودن اين  ج)

بودن  و حاكي –ميالدي تأسيس شد  2014كه در سال  –ها بررسي محكوميتسوي واحد 
حكم  25ديگر از عبارتهاي مزبور: بهها از نابرابري نژادي موجود در پروندهاين يافته

 نادرست، تنها يك حكم متعلق به شهروندي سفيدپوست بوده است؛

ريق، حي چون، سرقت، ايجاد تعددها بر اتهامات ماشاره به مشتمل بودن اين محكوميت د)
  تجاوز، ربايش، دزدي و قتل در سطوح مختلف؛

 نشده در ها، ازجمله وجود موارد متناقض و اثباتاشاره به برخي از موارد نقص پرونده ه)
موارد  شواهد فيزيكي و اظهارات شاهدان، خطاي شاهدان پرونده در تشخيص فرد مظنون،

ه از ارائ ها و وكالي مدافع و امتناعپليس، دادستان خالف انجام پذيرفته از سوي مأموران
  شواهد و مدارك در دادگاه و در مقابل هيأت منصفه؛

متحده، با توجه به گفتني است كه نتايج اين تحقيق زماني انتشار يافته است كه اياالت و)
پوستان قتل جورج فلويد، به دست پليس مينياپوليس و كشته شدن برخي ديگر از سياه

هاي نژادي موجود در نظام كيفري وپنجه نرم كردن با نابرابرييرمسلح، مشغول دستغ
  ؛13قضايي خود است

  

، در 1399تيرماه  19شنبه انتشار گزارش از سوي مؤسسه بروكينگز، در روز پنج -7
هم منكات . ميليون كودك آمريكايي به مواد غذايي كافي 14خصوص عدم دسترسي حدود 

  است از:اين گزارش عبارت 

                                                            
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: 13

 https://www.aljazeera.com/news/2020/07/york‐report‐finds‐25‐wrongful‐convictions‐
black‐men‐200709200943241.html 
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زمان با شيوع بيماري متحده همتوجه در اياالتاشاره به تداوم عدم امنيت غذايي قابل الف)
ئن از ماه آوريل تا ژو در اين كشور: اگرچه ميزان عدم امنيت غذايي 19 –گير كوويد همه

ن در آاي كاهش يافته، اما آمار هاي داراي فرزند تا اندازهسال جاري ميالدي، درميان خانوار
ميالدي،  2009تا  2007هاي قياس با آمار زمان وقوع ركود بزرگ اقتصادي در سال

  همچنان باالتر است؛
اي از كودكان سابقههاي جديد در اين زمينه مبني بر برخورداري تعداد بياشاره به داده ب)

ه ايان ماپ متحده از تجربه عدم امنيت غذايي و فقدان دسترسي به مواد غذايي كافي دراياالت
  ژوئن سال جاري ميالدي؛

ر عدم متحده، مبني باشاره به آمار ارائه داده شده از سوي اداره سرشماري اياالت ج)
جاري،  سال در هفته نخست ماه ژوئن سال 18برخورداري خانوارهاي داراي كودكان زير 

در  نه خود:ج روزاها در خريد مايحتااز مواد غذايي كافي، به دليل عدم توانايي اقتصادي آن
 23ا ت 18اند كه اين امر از تاريخ درصد از اين خانوارها اظهار داشته 16,5اين سرشماري 

زمان در تبرابر همين مد 5,5ژوئن، در برخي مواقع يا غالب مواقع به وقوع پيوسته كه 
  ميالدي بوده است؛ 2018سال 

هاي ناامن ريي كودكان با خانواتأكيد بر ضرورت يكسان به شمار آوردن عدم امنيت غذا د)
ديگر فرزندان اين خانوارها ممكن است لزومًا عبارتبه لحاظ غذايي و داراي فرزند: به

عمل  شان حتي االمكان از اين امر ممانعت بهدچار فقر غذايي نباشند، چرا كه والدين
دم عدال بر  شواهديآورند، بلكه آمار ارائه داده شده در مورد ماه اخير ميالدي نمايانگر مي

 ست؛اسوم خانوارهاي داراي فرزند و ناامن به لحاظ غذايي امنيت غذايي كودكان در دو

هاي برخوردار از ميليوني كودكان دچار عدم امنيت غذايي در خانوار 13,9اشاره به آمار  ه)
 2018سال  ميليوني 2,5برابر آمار  5,6كه  –عدم امنيت غذايي در هفته سوم از ماه ژوئن 

زمان با وقوع ركود بزرگ اقتصادي و هم 2008ميليوني سال  5,1برابر آمار  2,7ميالدي و 
  است؛
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دم امنيت درصدي كودكان آمريكايي ساكن خانوارهاي مبتال به ع 17,9اشاره به آمار  و)
  غذايي به دليل معضالت مالي در هفته سوم از ماه ژوئن سال جاري؛

هاي متحده، در حال حاضر نياز به كمكليون كودك در اياالتمي 14ديگر حدود عبارتبه ز)
  .14هاي الزم و كارآمد در اين زمينه اتخاذ شوداضطراري غذايي داشته و بايد سياست

  

  *كانادا

، 1399ه تيرما 25انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي. بي. سي، در روز چهارشنبه  -
گراي كانادا به دليل نفرت حزب ملي در خصوص شكايت يك گروه حقوق بشري از رهبر

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. پراكني
كه به مقابله با نژادپرستي،  - » 15فرندز آو سايمون وايسنتال«اقدام مركز حقوق بشري  الف)

، رهبر 16به طرح شكايت از ترويس پيترون –پردازد گرايي مينفرت پراكني و ضديهود
نظام ، نزد پليس سواره18، ايالت ساسكاچوان17هر ردوِرسگراي كانادا از شحزب ملي

مراقب «، پس از انتشار مطلبي در صفحه فيس بوك اين حزب تحت عنوان 19سلطنتي كانادا
 ، كه اشاره به يهوديان دارد؛»قبيله انگلي باشيد

بوكي، مبني بر ضرورت زدودن اشاره به موضوعات مطرح شده در اين آگهي فيس ب)
هاي گروهي و بانك مركزي متنفذ در رسانه» جويان و متقلبان داخلياستفادهسوء«كشور از 

 وعنوان يهودي واقعي، بلكه دروغگويان و به شمار آوردن اين قشر از جامعه نه به
 گراني در تالش براي محافظت از خود در برابر انتقاد با هويت دروغين؛حيله

                                                            
  لينك: گزارش مؤسسه بروكينگز. قابل بازيابي در 14

 https://www.brookings.edu/blog/up‐front/2020/07/09/about‐14‐million‐children‐in‐the‐us‐
are‐not‐getting‐enough‐to eat/?utm_campaign =Brookings%20Brief&utm 
_medium=email&utm_content =91132176 & utm_source=hs_email 
1 5 Friends of Simon Wiesenthal Center 
1 6 Travis Patron 
1 7 Redvers 
1 8 Saskatchewan 
1 9 Royal Canadian Mounted Police 
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ين اك بودن طرنابله با يهودستيزي، مبني بر خاشاره به اظهارات مدير سازمان كارزار مقا ج)
ور پذيرش بودن آن از سوي مردم جامعه و هشدار در مورد به ظهنوع گفتمان، غيرقابل

  رسيدن اين گفتمان در مرحله عمل؛
يقات ديگري در ميالدي، به انجام تحق 2019اشاره به اقدام پليس سلطنتي كانادا در سال  د)

ر گرا، پس از انتشار ويدئويي درت گرفته از سوي حزب مليهاي صوپراكنيزمينه نفرت
ار ماً يهوديان را مورد خطاب قربا اين تفاوت كه مستقي –بوك با گفتمان مشابه  فيس
 ني، امريداد كه در مورد اخير اين امر به وقوع پيوسته و بر اساس قوانين نفرت پراكنمي

 غيرقانوني است؛

ينه، ن زمب پس از اعتراضات و شكايات انجام شده در اياشاره به پاسخ رهبر اين حز ه)
ر مجدد ب أكيدمبني بر تالش اين افراد جهت به غلط تعبير كردن عامدانه پيام اين حزب و ت

  مورد خطاب قرار گرفتن يهوديان غيرواقعي در اين پيام و
ب در سال هاي مقابله با نفرت پراكني، اين حزهاي گروهرغم اعتراضگفتني است كه به و)

هاي ساسكاچوان، كبك ميالدي، موفق به كسب مقام رسمي و معرفي نامزد در ايالت 2019
  .20و اونتاريو شد

  

  *بريتانيا

 روز دوشنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1
كان از ت كود، در خصوص انتقاد از عدم اقدام بريتانيا در زمينه نجا1399تيرماه  30

           نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . هاي سوريهاردوگاه
، به مورد انتقاد و سرزنش شديد قرار دادن »نجات كودكان«اقدام سازمان مردم نهاد  الف)

ماه  8وزارت كشور بريتانيا، با توجه به عدم تالش مقامات آن در » كنندهعملي نگرانبي«
                                                            

  گزارش شبكه خبري سي. بي. سي. قابل بازيابي در لينك: 20
 https://www.cbc.ca/news/canada/saskatoon/jewish‐advocacy‐group‐hate‐speech‐
complaint‐1.5650871 



  14                                                                                                                               36گزارش راهبردي 

 

زده سوريه: اين در حالي كودكان بريتانيايي تبار از كشور جنگ گذشته جهت بازگرداندن
توصيف » موفقيتي بزرگ«وزير بريتانيا استرداد كودكان را است كه بوريس جانسون، نخست

  كرده است؛
 3ه ك –جاشدگان سوري هاي بيكودك در اردوگاه 60اشاره به گرفتار ماندن حدود  ب)

  ها نوزاد هستند؛تن از آن
، وزير كشور بريتانيا، در ماه نوامبر سال گذشته ميالدي، به 21ه به اقدام پريتي پَِتلاشار ج)

پشتيباني چند تن از وزراء ديگر، به متوقف ساختن روند بازگرداندن نوزادان بريتانيايي به 
اقدامي كه از نگاه سازمان نجات كودكان صرفًا سياسي و در راستاي كسب  –كشور 
 يان انتخابات عمومي بوده است؛هاي الزم در جرحمايت

عنوان به ، وزير خارجه بريتانيا، از سوي ديگر، به22شمار آمدن دامينيك راباشاره به به د)
اصطالح حامي پر و پا قرص استرداد كودكان به اين كشور با توجه به اظهارات وي مبني 

  گناه در معرض وحشت ناشي از جنگ؛بر ضرورت عدم قرار گرفتن كودكان بي
زماني اين رويدادها با اقدام دادگاه تجديدنظر انگليس به صدور حكم مبني اشاره به هم ه)

 20عروس داعشي  - 23بر ضرورت فراهم آوردن امكان الزم براي بازگشتن شميمه بيگم
به كشور جهت مقابله با تصميم  –سالگي به سوريه گريخت  15ساله كه در سن 

ب تابعيت از وي: گفتني است كه اين تصميم موجب برانگيز دولت در راستاي سلجنجال
  هاي پناهندگان در شمال سوريه آواره بماند؛شده تا شميمه فاقد تابعيت، در اردوگاه

و الزم به ذكر است كه طبق اظهارات وكيل بيگم، دولت بريتانيا از تمامي ابزار موجود  و)
  ؛24كنداده ميبراي ممانعت به عمل آوردن از ورود وي به اين كشور استف

 

                                                            
2 1 Priti Patel 
2 2 Dominic Raab 
2 3 Shamima Begum 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  24
 https://www.middleeastmonitor.com/20200720‐charity‐slams‐uks‐inaction‐to‐save‐
children‐in‐syria‐camps/ 
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در  ،1399تيرماه  27انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز جمعه  -2
بر  خود يقرار دادن زانواز خدمت، پس از  ايتانيدر بر سيافسر پل كي قيتعلخصوص 

  نكات محوري اين گزارش عبارتند از: . پوستاهيسشهروند  كيگردن  يرو
   

س از پست خود از كار به تعليق يكي از مأموران سفيدپوشهر لندن اقدام پليس كالن الف)
ي ادن زانومور به قرار د، مبني بر اقدام اين مأهاي مجازيانتشار ويدئويي جديد در رسانه
اقو بازداشت چكه در شمال لندن به اتهام حمل  –پوست خود بر روي گردن يك مرد سياه

  شده بود؛
انيا بريت شهرهاي اصلي و بزرگر لندن و ديگر اشاره به وقوع تظاهرات متداوم در شه ب)

س پاين تظاهرات »: است ارزشمندهان زندگي سيا«هاي اخير در حمايت از جنبش در هفته
پليس  در بازداشت ،آمريكايي - مسلح آفريقاييپوست غيرمرد سياه ،از مرگ جورج فلويد
كه  زار شدخرداد) برگ 5برابر با ( ه سال جاري ميالديم 25در تاريخ  ،سفيدپوست آمريكا

فگي و ساله باعث خ 46پليس سفيدپوست پس از قرار دادن زانوي خود روي گردن فلويد 
 ؛مرگ او شد

شهر لندن، مبني بر انتشار اين ، معاون پليس كالن25اشاره به اظهارات استيو هاوس ج)
م اين كننده خواندن آن، با توجه به عدم تعليهاي اجتماعي و نگرانويدئو در رسانه

در ويدئوي منتشر شده يك افسرپليس سفيدپوست ها در آموزش مأموران پليس: تكنيك
كه  مأموري ديگر پوست گذاشته وطرف سر و گردن مرد سياهزانوي خود را روي يك

 پوستپليس سفيد .كنداز تبار آسياي شرقي است براي مهار مرد سياه به او كمك مي ظاهراً
خواهد كه زانويش را از روي گردن او بردارد، پايش را از او ميازآنكه متهم با فرياد پس

  ؛كشدعقب مي
اشاره به درخواست صادق خان، شهردار لندن جهت انجام تحقيقات سريع و جامع در  د)

در كننده: گفتني است كه اي نگرانعنوان واقعهخصوص اين رويداد و به شمار آوردن آن به
                                                            

2 5 Steve House 
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كه در بازداشت پليس  پوستساله سياه 45الم كرد كه مرد پليس لندن اع ،اواخر روز جمعه
به دادگاه خواهد تيرماه  28قرار گرفته متهم به حمل چاقو بوده است و او در روز شنبه 

  ؛رفت. پليس اضافه كرد كه او براي جرمي جداگانه به زندان محكوم شده بود
حال گذشته در بريتانيا و درعينهاي اشاره به كاهش يافتن ميزان بسياري از جرائم در سال ه)

تا  ميالدي 2019از ماه مارس سال افزايش اتهامات و جرائم مرتبط با چاقوكشي: گفتني است كه 
  ؛26داننفر به دليل حمالت چاقويي كشته شده 86مدت مشابه در سال جاري، 

  
در ، 1399ه تيرما 23انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه  -3

اين  نكات مهم. داري مدرن در بريتانياخصوص برآورد يك انديشكده در زمينه رواج برده
    گزارش به شرح زير است:  

 بني برم، در روز دوشنبه، »مركز عدالت اجتماعي«انديشكده انتشار گزارش توسط  الف)
ر براب 10قم ه اين رك - هزار نفر در بريتانيا در شرايط مشابه بردگان  100اشتغال بيش از 

طور روز ها بهبيش از برآوردهاي رسمي است و با ادامه شيوع ويروس كرونا شمار آن
  ؛افزون افزايش خواهد يافت

عنوان ، بههاي عادالنهافزايش سطح فقر و فقدان فرصتبه شمار آوردن عواملي چون  ب)
  ؛در بريتانيا داري مدرنافزايش قاچاق انسان و رواج بردهعلل اصلي 

فراد اسامانه بوروكراتيك پيچيده دولت بريتانيا براي بررسي صالحيت منجر شدن  ج)
ها ها يا سالها به انتظار كشيدن براي ماه، به ناگزير شدن آنهاي دولتكمك ءمشمول اعطا

ها به ناچار اين كمك ءند اعطابا طوالني شدن روكه  – گيري نهادهاي دولتيتصميمبراي 
  دهند؛ميخود را در معرض قاچاق دوباره قرار 

، در واكنش به اين گزارش ،رابرت باكلند، وزير دادگستري بريتانيااشاره به اظهارات  د)
داري مدرن در تمامي شهرهاي بريتانيا و اقدام نظام قضايي اين مبني بر رواج داشتن برده

                                                            
  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك: 26

 https://uk.reuters.com/article/uk‐global‐race‐britain/uk‐policeman‐suspended‐after‐video‐
shows‐him‐kneeling‐on‐neck‐of‐detained‐black‐man‐idUKKCN24I2IA 
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پرونده جدي هرگونه ادعا در اين رابطه، ازجمله بررسي كشور به مورد پيگيري قرار دادن 
 ائم كيفري؛داري مدرن در صنعت پوشاك شهر لستر توسط آژانس ملي جربرده

داري مدرن در اين كشور را در دولت بريتانيا گردش مالي شبكه بردهگفتني است كه  ه)
اين برآورد بر اساس  البتهكه  ميليارد پوند برآورد كرده بود 4,3حدود ميالدي  2017سال 

 .27استداري مدرن صورت گرفته برده نظامهزار كارگر گرفتار در  13تا  10تخمين وجود 
  
  

  *فرانسه

، در 1399تيرماه  27انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز جمعه  -1
 فرانسه» آميزسكوت مشاركت«بان حقوق بشر به محكوم كردن خصوص اقدام سازمان ديده

  نكات محوري اين گزارش عبارتند از:. در مورد وضعيت ليبي
يبي لركيه در شمار آوردن سابقه فرانسه در زمينه افشاگري، تنها در مورد اقدامات ت به الف)

عنوان ها و اقدامات مصر و امارات متحده عربي در اين كشور، بهپوشي از گامو چشم
  ؛»آميزسكوتي مشاركت«

بان حقوق بشر، ، معاون مدير اجرايي ديده28ت برونو استگنو اوگارتاشاره به اظهارا ب)
جمهوري فرانسه، در خصوص تنها متهم مبني بر منجر شدن اقدام امانوئل مكرون، رئيس

كه از دولت رسمي ليبي (به رسميت شناخته شده از سوي سازمان  –كردن اقدامات تركيه 
ام در مورد مواضع فرانسه در قبال اين به ايجاد سردرگمي و ابه –كند ملل) حمايت مي

  كشور؛

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 27

 https://per.euronews.com/2020/07/13/uk‐modern‐slavery‐numbers‐10‐times‐higher‐than‐
formal‐estimate 
2 8 Bruno Stagno Ugarte 
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هاي مكرر مصر و آميز در قبال مداخلهاشاره به اقدام مكرون به اتخاذ سكوتي مشاركت ج)
 كه هر سه –پوشي وي از اقدامات روسيه در ليبي امارات متحده عربي و همچنين چشم

ي ب وه و از انتصاكشور از حاميان ژنرال خليفه حفتر، متحد سابق معمر قذافي، بود
كنند، حتي چنانچه اين اقدامات به جنگي عنوان رهبر جديد اين كشور پشتيباني ميبه

 داخلي ويرانگر در ليبي منجر شود؛ 

ليبي  حرانباشاره به منجر شدن حمالت حفتر به طرابلس به رو به وخامت نهادن بيشتر  د)
ده كب شارد نقض حقوق بشر مرتدر قياس با زمان سقوط معمر قذافي و ناديده گرفتن مو

جمهور هاي مكرر عبدالفتاح سيسي، رئيساز سوي حفتر و نيروهاي وابسته به آن و مداخله
زير ن، ومصر، از سوي پاريس: اين در حالي است كه امانوئل مكرون و ژان ايو لو دريا

ل الملل سخن گفته و از اصوخارجه فرانسه با افتخار از احترام خود به حقوق بين
  كنند؛دفاع مي گرايانه ديپلماسي فرانسهچندجانبه

اشاره به يكي نبودن اظهارات و اقدامات مقامات فرانسه با توجه به حمايت سياسي  ه)
رغم موارد نقض حقوق بشر طور غيرمستقيم و از حفتر، بهكم بهها از سيسي، دستآن

جنگ با «ه) با كارزار شان (مقامات فرانسمرتكب شده تحت نظارت وي، همكاري مداوم
برداري هر دو ژنرال از اين جنگ در راستاي سركوب مخالفان ، باوجود بهره»تروريسم

سياسي و همچنين با توجه به قراردادهاي چندين ميليارد يورويي فروش سالح به السيسي 
  ؛29از سوي فرانسه

  

، در 1399 تيرماه 27بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي ديده -2
هاي سيار متصل به بدن) جهت متوقف (دوربين 30هاي بدنيكفايت دوربينخصوص عدم

  :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. آميز پليس در فرانسهساختن اقدامات تبعيض

                                                            
  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك: 29

 https://www.aa.com.tr/en/americas/rights‐group‐blasts‐french‐complicit‐silence‐in‐
libya/1913986 
3 0 Body Cameras 
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صد او جمهور فرانسه، مبني بر قاشاره به مثبت بودن اظهارات امانوئل مكرون، رئيس الف)
منظور ثبت واقعيات تحوالت در هاي سيار، بهن مأموران پليس به دوربينبراي تجهيز كرد

ر جمهوري وي دهنگام برخورد با افراد جامعه و مقابله با تبعيض، تا پايان دوره نخست رياست
قدامات احال تأكيد بر ناكافي بودن اين تصميم جهت پايان دادن به ميالدي و درعين 2022سال 
  غيرقانوني پليس؛جويانه و استفادهسو
ز اين ده ااشاره به اظهارات رئيس پليس ملي فرانسه، مبني بر حاكي بودن تجارب استفا ب)

آميز استفادهها در تعيين سوءها در مورد بررسي قرار دادن هويت افراد از، ناكارآمدي آندوربين
  هاي مكرر؛ها و يا احتمال قرار گرفتن افراد در معرض بازرسيبودن بازرسي

ستفاده اهاي حقوق بشري و وكال، در زمينه كافي نبودن اشاره به تأكيد پيشاپيش گروه ج)
فرض پيش –عنوان ابزاري كارآمد در مقابله با نمانگاري نژادي هاي سيار، بهاز دوربين

 سازي آن به صالحديد مأمور پليس؛ويژه با توجه به امكان فعالبه -انگاري نژادي 

هاي متمادي به محكوم ها و نهادهاي حقوق بشر مستقل در سالگروه اشاره به اقدام د)
پايه و اساس افراد جامعه، در راستاي هدف قرار دادن جوانان كردن بازرسي مكرر و بي

بان حقوق بشر به تازگي گزارشي در اين زمينه در كه ديده –پوست و عرب در فرانسه سياه
   ٣١ر اين روند منتشر كرده است؛خصوص مورد بازرسي قرار گرفتن كودكان د

                                                            
ا ، در خصوص مواجهه كودكان فرانسه ب1399خرداد ماه  29شنبه ، در روز پنجبان حقوق بشرديدهانتشار گزارش از سوي  31

  رفتارهاي نژادپرستانه و متخاصمانه از سوي پليس فرانسه، مبني بر:
ايست و »: كنندبا ما مانند سگ رفتار مي««بان حقوق بشر، تحت عنوان اي از سوي ديدهصفحه 44انتشار گزارش  الف)

ر ازرسي قرات مورد هدف ب، مبني بر استفاده افراطي نيروهاي پليس از قواي قهريه جه»هاي متخاصمانه پليس فرانسهبازرسي
  پوست و عرب؛جويانه كودكان، نوجوانان و مردان سياهاستفادهدادن نژادپرستانه و سوء

هاي نژادي، آميز بدني و تفتيش لوازم شخصي اقليتهاي تحقيرها بر بازديداشاره به مشتمل شدن اين ايست و بازرسي ب)
كافي در  ك و اسنادن مدارموارد و ارائه دليل در اين زمينه و در نتيجه فقدا ضمن تأكيد بر عدم اقدام پليس به مستندسازي اين

اند كه پليس از شونده اظهار داشتهها: اين در حالي است كه برخي از كودكان و بزرگساالن مصاحبهراستاي پاسخگو نمودن آن
  ها استفاده كرده است؛الفاظ نژادپرستانه در برخورد با آن

هاي اقليت، ه گروهتن از مردان و پسران نوجوان متعلق ب 90بان حقوق بشر به مورد مصاحبه قرار دادن م ديدهاشاره به اقدا ج)
  يل؛لميالدي در شهرهاي پاريس، گرونوبل، استراسبورگ و  2020تا مه سال  2019كودك از آوريل سال  48شامل 

اد و هايي در زمينه ظاهر افراد، از جمله نژفرضرداشتن پيشمتوقف ساختن مردم با در نظ –به شمار آوردن نمانگاري نژادي  د)
  كل؛ زننده به افراد يك جامعه دربه عنوان اقدامي غيرقانوني و آسيب –ها قوميت و نه بر پايه رفتار و عملكرد آن
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تأكيد بر ضرورت اقدام مقامات فرانسه به ايجاد اصالحات در فرآيند قانون جزايي اين  ه)
هاي پليس و محكوم كشور، تحت كنترل شديد قرار دادن زمان و چگونگي وقوع بازرسي

سوابق ايست و  آميز، همچنين ضرورت دريافت فرمكردن آشكاراي اقدامات تبعيض
ها در اين زمينه: گفتني آوري سيستماتيك دادهازرسي از سوي فرد مورد نظر و لزوم گردب

است كه مقامات اين كشور اضطرارًا بايد براي موارد ايست و بازرسي از كودكان نيز 
  32اي تهيه كنند؛هاي ويژهدستورالعمل

  

، در 1399 تيرماه 21انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز شنبه  -3
  در دولت» تجاوز جنسي«و متهم به » ستيززن«هاي شخصيت انتصابخصوص محكوميت 

  نكات محوري اين گزارش عبارتند از: . معترضان فرانسوياز سوي 
هاي جمعه و شنبه اقدام چندين هزار تن از مردم فرانسه به برپايي تظاهرات در روز الف)

در اعتراض به تغييرات صورت ، هاي اين كشوردر پاريس و ديگر شهرتيرماه،  21و  20

                                                                                                                                                            
بار و فتارهاي خشونتاشاره به تحقيقات انجام شده در اياالت متحده، مبني بر مواجه شدن نوجوانان قرار گرفته در معرض ر ه)

  هاي پس از وقوع حادثه؛ها و اضطرابآميز پليس با ميزان باالتري از استرستوهين
جويانه در فرانسه و قرار داشتن اين معضالت در استفادهآميز و سوءهاي تبعيضمدت ايست و بازرسياشاره به سابقه طوالني و)

هاي اخير و همزمان با مرگ جورج كه در هفته –عيض نهادينه در اين كشور هاي جاري در زمينه نژادپرستي و تبمركز نگراني
ها هزار نفري مردم فرانسه و يادآوري كشته فلويد به هنگام بازداشت پليس اياالت متحده در شهر مينياپوليس، با تظاهرات ده

  يالدي، همراه شد؛م 2016در بازداشت پليس در سال  ،پوستي به نام آداما ترائورهمرد جوان سياهشدن 
اشاره به آمار ارائه شده از سوي دولت فرانسه در اواخر ماه آوريل سال جاري ميالدي، مبني بر اقدام مأموران پليس به اعمال  ز)

نشين و در حقيقت دو برابر بودن ميزان ايست تر مقررات قرنطينه در مناطق محروم و عمدتًا اقليتگيرانهبيشتر و سخت
جويانه، استفادههايي از رفتارهاي سوءـ فقيرترين منطقه فرانسه و انتشار ويدئو مناطقي چون سِن سَن دنيها در بازرسي
  آميز نيروهاي پليس در اين منطقه وبار و تبعيضخشونت

ه، ها در اين زمينگذاريتأكيد بر ضرورت اقدام دولت فرانسه به اتخاذ و اجراء اصالحات قانوني و در راستاي سياست ح)
ها و متمركز آميز در خالل ايست بازرسينژادي و رفتارهاي توهين –انگاري فرضپيش –ممانعت به عمل آوردن از نمانگاري 

هاي منطقي، همچنين ضرورت ارائه مدركي مكتوب به فرد مورد بازرسي قرار ظنها بر سوءها و تفتيشساختن تمامي بازرسي
  هاي ويژه در مورد رفتار با كودكان.راي انجام اين اقدام و تدوين دستورالعملگرفته مشتمل بر مبناي حقوقي كافي ب

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 32
 https://www.hrw.org/news/2020/07/17/body‐cameras‐alone‐wont‐stop‐discriminatory‐
policing‐france 
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ويژه انتصاب دو شخصيت جنجالي به سمت وزراي كشور و گرفته در دولت فرانسه، به
  ؛دادگستري

ن در امانوئل مكرو كه -فرانسه  ژرار دارمنن، وزير جديد كشوراشاره به برخورداري  ب)
پرونده  زا - نصوب كردمسمت  اين ها وي را بهپي ترميم كابينه پس از انتخابات شهرداري

  ؛در دستگاه قضايي» تجاوز و آزار جنسي«بازي با اتهام 
اسي كه وكيل سرشن -  اريك دوپون مورتياشاره به مورد انتقاد شديد قرار داشتن  ج)
ه دليل اظهارات و مواضع ب -دريافت كرده است عنوان وزير دادگستري حكم به
 ادگستري فرانسهدوزير جديد : گفتني است كه دنيفعاالن حقوق ماز سوي  ،»ستيزانهزن«

ر جنسي تر اظهارات انتقادآميزي نسبت به جنبش جهاني مقابله با اذيت و آزاهمچنين پيش
 ؛ايراد كرده بود)» Me Tooمن هم («زنان موسوم به 

ترضان ت معاشاره به گزارش فرانس پرس از اين تظاهرات، مبني بر تشكيل يافتن اكثري د)
آمد گويي به خوش«بر اساس اين گزارش، تظاهرات كنندگان شعارهايي چون  ن:از زنا

ت ر وزاريك متجاوز د«، »جاي تجاوز كنندگان زندان است و نه كابينه«، »وزارت تجاوز
هايي نيز با همين سر داده و پارچه نوشته» كشور و يك همدست در وزارت دادگستري

 ؛مضمون در دست داشتند
نام  - »ري به پيشجمهو«عبارت اي آشكار به ان همچنين در كنايهتظاهرات كنندگ ه)

 رفته راآنچه در جريان ترميم كابينه صورت گ - حزب حاكم به رهبري امانوئل مكرون
  ؛قلمداد و محكوم كردند» فرهنگ تجاوز به پيش«

يز ندر پاريس، ليون، بوردو، گرونوبل و چند شهر ديگر فرانسه گفتني است كه  و)
توجهي يدار ياد شده به بت كنندگان دولت فرانسه را به دليل انتصاب افراد مشكلتظاهرا

ز ر و تجاوه قربانيان آزاتوهين به هم ،ها در دولت راكارگيري آنبه حقوق زنان متهم و به
  د؛جنسي توصيف كردن
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نهاد و مدافع حقوق زنان هاي مردمها و سازمانگروهاز برخي اين در حالي است كه  ز)
تر انتصاب وزراي جديد كشور و دادگستري فرانسه را محكوم و اين اقدام اليزه را پيش

  .33توجهي دولت امانوئل مكرون به حقوق زنان قلمداد كرده بودندو بي» آورشرم«
  
  

  *بريتانيا و فرانسه

، در 1399تيرماه  23انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز دوشنبه  -
 ، باانشنال ماري بريتانيا و فرانسه در مقابله با مهاجرت غيرقانوني از راه كاهمكخصوص 

  بني بر:ه، متوجه به افزايش ميزان مهاجرت غيرقانوني به بريتانيا در طول دوران قرنطين
 قابله بااندازي يك واحد مشترك اطالعاتي باهدف ماقدام بريتانيا و فرانسه به راه الف)

ي ن، همتارمَنَ پريتي پتل، وزير كشور بريتانيا و ژرار دااين رابطه  قاچاقچيان انسان: در
ي) به ها (حامل مهاجران غيرقانونتعهد مشترك به بازگرداندن قايق«روي  رب ،اشفرانسوي

براي ي را انامهو موافقت كردهكيد تأ »بريتانيا سواحل به رسيدن براي اجازه  فرانسه به جاي
  ؛رانسوي به امضا رساندندف -ريتانياييايجاد يك واحد اطالعاتي ب

الش تآن بر  ه تأكيدباز اين اقدام، با توجه  »هلِ ِكر فوُر كَ «نهاد خيريه اشاره به انتقاد  ب)
طقه و ن منمقامات بريتانيا و فرانسه براي از ميان برداشتن و حذف معضل مهاجرت در اي

ه ناگزير ببا توجه » معضل«عنوان ت به شمار نياوردن مهاجران بهحال تأكيد بر ضروردرعين
  ز شرايط وخيم در وطن خود به اين كشورها؛ها به فرار اشدن آن

اشاره به افزايش شديد تعداد مهاجران غيرقانوني در بريتانيا در خالل دوران برقراري  ج)
 2400كم تنها در سال جاري دستقرنطينه جهت مقابله با ويروس كرونا: گفتني است كه 

ماه گذشته و  اندويارويي با خطر مرگ خود را گاه با قايق پدالي به بريتانيا رساندهنفر با ر
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بيشترين تعداد مهاجر غيرقانوني در  -  در روز مهاجر غيرقانوني 166شاهد ورود بريتانيا 
  اين كشور بود؛ به –يك روز 

 آوارگان در نفر از يك اردوگاه 500حدود  اپيشپيشاشاره به اقدام مأموران به تخليه  د)
  منطقه كله و انتقال مهاجران غيرقانوني به مراكز ويژه؛

 حل و جوييپناه رايب قانوني و امن راهي –حل واقعي يك راه تأكيد بر ضرورت يافتن ه)
  ؛»لهِكر فور كَ «نهاد خيريه از سوي  – قبول مرزيوضاع غيرقابلا

د شامل بازگرداندن نامه جديآيا موافقت كه نيست مشخصهنوز گفتني است كه  و)
 .34خيرشود يا مهاجران بازداشت شده در خاك بريتانيا به فرانسه مي
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