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متحده بشر در كشورهاي اياالت در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق
، بر اساس مقاالت، 1399آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در مردادماه و شهريورماه 

نهاد و هاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانو اخبار آشكار به دستها ها، بيانيهگزارش
، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي ١هاي گروهيالمللي و رسانهبين

  به صورت خالصه به شرح زير است:

  

  متحده آمريكا*اياالت

، به 1399شهريورماه  6شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -1
براي  متحدهاياالت دولت هايقصد مقامتايمز، در خصوص نقل از روزنامه نيويورك

ش اين گزار ذكرقابلنكات . استفاده از سالح مايكروويو (سالح ريز موج) در مرز مكزيك
  اند از:  عبارت
هفته پيش چند اي، ه، در جلسمتحدهاياالتجمهوري درخواست دانلد ترامپ، رئيس الف)

هت ج ميالدي، 2018از برگزاري انتخابات مجلس نمايندگان و سناي آمريكا در سال 
هاد يشنپو در مقابل  تشديد برخورد با مهاجران غيرقانوني در مرز اين كشور با مكزيك

وويو ايكرمبرخي از مقامات اداره گمرك و حفاظت مرزي به ترامپ براي استفاده از سالح 
  در آن جلسه مواجه شده بود؛كه با بهت حاضران 

 ين سالحااز  اشاره به سرانجام زير سؤال رفتن كارآيي و نيز غيراخالقي بودن استفاده ب)
 در قبال مهاجران و خارج شدن موضوع آن از دستور كار جلسه مزبور؛

هاي ارتش آمريكا درباره سالح مايكروويو، مبني بر مرگبار نبودن آن و اشاره به بررسي ج)
به سوختگي بر روي  تابش انرژي امواج ميليمتري مايكروويومنجر شدن  حالندرعي

                                                            
 Humanبان حقوق بشر (ديده 1 Rights Watch( مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهيد)؛ دMediterranean ‐Euro

Human Rights Monitor) ؛ شبكه خبري يورونيوز(Euronews ( خبرگزاري آناتولي)؛Anadolu Agency( روزنامه ؛
 Torontoتورنتو استار ( Star خبري سي.بي.سي ()؛ شبكهCBCشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛BBC.Com ؛ شبكه خبري(

  ).Middle East Eyeتحليلي ميدل ايست آي ( -پايگاه خبري) و Deutsche Welleدويچه وله (
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در افغانستان ميالدي  2010سال در اين سالح آخرين بار پوست انسان: گفتني است كه 
  .مورد استفاده قرار گرفته بود

از طريق مرز مكزيك  ويژهبه ،مبارزه با مهاجرت غيرقانونيبايد خاطرنشان كردن كه  د)
ترامپ بوده است. به همين منظور او تاكنون  انلدهاي انتخاباتي دترين وعدهاز مهميكي 

تر كردن قوانين مهاجرت به آمريكا، پروژه احداث ديوار مرزي با مكزيك را ضمن سخت
  ؛2نيز به اجرا گذاشته است

  
شهريورماه  5انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز چهارشنبه  -2

كنندگان و به شدت مجروح شدن يك ، در خصوص كشته شدن دو تن از تظاهرات1399
 4در ايالت ويسكانسين 3تن ديگر در اعتراضات ضد نژادپرستي بر پا شده در شهر كنوشا

  :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. . آمريكا
لت ويسكانسين ها و تظاهرات وسيع عليه نژادپرستي در اياتداوم يافتن ناآرامي الف)

شبانه، در اعتراض به  آمدوشدمقررات منع  رغمعليآمريكا براي سومين شب متوالي و 
ساله  29به يك مرد )، شهريورماه 2( در روز يكشنبه گذشته ،تيراندازي مرگبار پليس

موران پليس عليه أآميز مدر اعتراض به رفتار خشونتو  5جيكوب بليكبه نام  پوستسياه
  با اين مرد؛ و برخورد وحشيانه پوستانسياه
گرفتن  د هدف قراراز اين واقعه، مبني بر مور انتشاريافتههاي اشاره به مضمون ويدئو ب)

ك يجيكوب بليك در حال رفتن به سمت خودروي خود براي سوار شدن در آن، از سوي 
ن جوا مرتبه شليك به اين مرد 7و اقدام اين مأمور پليس به  سفيدپوستمأمور پليس 

 فرزند وي در خودرو شاهد تيراندازي به سوي پدرشان بودند؛ 3 كهدرحالي

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز، به نقل از روزنامه نيويورك تايمز. قابل بازيابي در لينك:  2

https://plink.ir/rcUe8 
3 Kenosha 
4 Wisconsin 
5 Jacob Blake 
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مانند ه ،يكتصاوير تيراندازي پليس به جيكوب بلاشاره به شوكه شدن مردم از انتشار  ج)
 در ضد نژادپرستيو آغاز شدن تظاهرات  شدن جورج فلويد زير زانوي پليسخفهتصاوير 

  اين شهر در پي جراحت شديد وي؛
اشاره به انتشار گزارش از سوي اداره پليس كنوشا، مبني بر پاسخگويي مأموران پليس  د)

شنبه و چهارشنبه كنندگان در روزهاي سهبه تيراندازي و شليك گلوله، از سوي تظاهرات
در پي آن  Ĥنكه) و تداوم يافتن تحقيقات درباره علل تيراندازي به معترضشهريورماه 5و  4(

گروهي متشكل از مردان فر مجروح شده است: گفتني است كه دو تن كشته و يك ن
اعالم كرده بودند كه با اسلحه از اموال شهر محافظت  شنبه)(سه سفيدپوست روز گذشته

، شهريورماه 7د. همچنين به گزارش پايگاه خبري سازمان ملل، در روز جمعه كننمي
ندگان و مجروح كردن تعدادي كناي به اتهام كشتن دو نفر از تظاهراتساله 17نوجوان 

، سخنگوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان 6روپرت كولويلديگر دستگير شد. 
هاي به وقوع پيوسته در بخشي از خشونت عنوانبهها را محكوم و آن را ملل اين خشونت

مرگ جورج فلويد و جيكوب بليك و دليلي ديگر  ازجملههاي اخير، ماه در متحدهاياالت
  تر در زمينه كنترل سالح در اين كشور به شمار آورد؛گيرانهي تدابير سختاجرابراي 

 4شنبه اشاره به اعالم وضعيت اضطراري از سوي فرماندار ويسكانسين، در روز سه ه)
است همچنين درخو خودرو و ساختمان، سوزي در چندينشهريورماه، پس از وقوع آتش

  يالت؛گارد ملي اين ا ينفر از اعضا 250كمك وي از 
و اخانواده  و بردجيكوب بليك در حال حاضر در بيمارستان به سر ميگفتني است كه  و)
  ؛از ناحيه كمر فلج شده است ويگويند كه مي
، دانلد ترامپدارند.  ها و تظاهرات در كنوشا ادامهناآرامياين در حالي است كه  ز)

به تظاهرات و  »پايان دادن سريع«خواستار  بارهدراينجمهوري آمريكا در توئيتي رئيس
   7؛ها شده استدرگيري

                                                            
6 Rupert Colville 

  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك:  7
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ا هده، 1399شهريورماه  8، در روز شنبه گزارش شبكه خبري بي. بي. سيهمچنين به  ح)
در سالروز سخنراني تاريخي  ،هزار نفر با حضور در محوطه بزرگ مركز پايتخت آمريكا

هاي نژادي و خشونت پليس عليه به نابرابري - »من رويايي دارم« - مارتين لوتركينگ 
خانواده جورج فلويد كه  ءاعضا گفتني است كه تبار اعتراض كردند.آفريقايي هايآمريكايي

ر در سراسر آمريكا ياعتراضات چند ماه اخ ،سر پليس شهر مينياپوليسمرگ او زير زانوي اف
  ؛بودند .سي.از سخنرانان اين تجمع در واشنگتن دي ،را جرقه زد

 

، در 1399مردادماه  22بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -3
موارد مهم  متحدهاياالت هايي براي ايجاد اصالحات بنيادين در نهاد پليسخصوص توصيه

  اند از:          اين گزارش عبارت
راهي براي ايجاد تصويري جديد از نقشه«اي تحت عنوان صفحه 29انتشار گزارش  الف)

مبني بر تالش براي » توصيه براي اصالح نيروي پليس 14متحده: تايمني عمومي در اياال
گذاري از اقدامات پليسي به خدمات اجتماعي، مسكن، مدارس، تغيير مسير سرمايه

هاي سالمت روان و درمان داوطلبانه اعتياد و ويژه در بخشهاي مراقبت درماني، بهنظام
ل به شمار آوردن مأموران پليس توسعه محلي و اقتصادي و حصول اطمينان از مسئو

  جو؛استفادهسوء
اشاره به مزاياي باز هدايت مسير منابع از نهاد پليس و اقدامات نيروهاي آن به  ب)

دار به همراه، ايجاد خدمات اجتماعي، ازجمله پرداختن كارآمد به معضالت اجتماعي ريشه
هاي جر به محدود شدن آسيبمنظور نظارت بر فعاليت پليس كه مننهادي مؤثر و مستقل به

  شود؛ايجاد شده از سوي مأموران اين نهاد و بهبود ايمني عمومي مي
ها اشاره به ابزار ابتدايي در اختيار نيروهاي پليس، شامل اقتدار و زور و وظيفه آن ج)

برداري از اين ابزار در راستاي پاسخگويي به معضالت اجتماعي، همچون جهت بهره
عواملي كه نيروهاي پليس  –مت رواني افراد جامعه تا فقر و محروميت خانماني، سالبي

آميز اند و اين امر ناگزير به برخوردهاي خشونتها تجهيز نشدهبراي پرداختن به آن
                                                                                                                                                            
https://plink.ir/TbfaS 



  7                  )             10( الت متحده آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسهايانگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

ويژه اقشار انجامد كه موجب آسيب رساندن به ايمني تمامي افراد جامعه، بهغيرضروري مي
  شود؛پوست ميرنگين

به دست مأموران پليس  9و بريونا تيرلر 8شمار آمدن قتل جورج فلويداشاره به به د)
متحده كه بيشترين توجهات را عنوان مواردي از خشونت فراگير پليس در سراسر اياالتبه

نفر به دست پليس  1100به سوي خود جلب نمود: اين در حالي است كه ساالنه حدود 
پوستان دهند، همچنين سياهوستان تشكيل ميپها را سياهشوند كه بخش اعظم آنكشته مي
تر پليس، از گازگرفتگي هاي سطوح پاييناي نامتناسب در معرض كاربرد خشونتبه گونه

هاي غيرمهلكي چون، تپانچه يا كلت الكتريكي گرفته تا آزار توسط سگ و استفاده از سالح
  گيرند؛ري، قرار ميهاي غيرضروها و بازبينيهاي تهاجمي و ايست و بازرسيو اذيت

رفتار وءساشاره به فراهم آمدن امكان انجام تحقيقات در زمينه عملكرد نامناسب و  ه)
هاي محلي، نيروهاي پليس از سوي نهادهاي اداري داخلي، بر اساس قوانين و سياست

شود كه پذيري ميايالتي و فدرال كه اين خود موجب حذف يا تحديد سازوكار مسئوليت
  رار دهد؛ قها را تحت نظارت اي اين خشونتتا اندازه تواندمي
ها براي اعمال اصالحات در ساختار پليس بر تأكيد بر ضرورت شامل شدن تالش و)

 هاي نژادي و اقتصادي و ديگر معضالت اجتماعي كه برخي خودپرداختن به نابرابري
  هاي نهاد پليس هستند؛معلول سياست

هاي بندي شده بر اساس اليهفقر تقسيم –متحده ر اياالتاشاره به منجر شدن فقر د ز)
ه بگذاري عميق در زمينه خدمات اجتماعي و توسعه جامعه و عدم سرمايه –نژادي جامعه 

نشده در حوزه سالمت رواني، بيكاري، فقدان برخورداري از خانماني، معضالت درمانبي
ناطق باالي جرم و جنايت در ممدارس مناسب و بسياري از مسائل ديگر، ازجمله نرخ 

  پوست و فقيرنشين؛ سياه

                                                            
8 George Floyd 
9 Breonna Taylor 
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خدر، از مگيرانه در قبال جرائم و مبارزه با مواد اشاره به انجاميدن رويكردهاي سخت ح)
گذاري در متحده به سرمايهدرپي اياالتهاي پيتا كنون به اقدام تمامي دولت 1970دهه 

ين ااز  مجرمان در زندان و استفاده زمينه برخوردهاي پليسي، پيگردهاي حقوقي و حبس
گذاري هاي اجتماعي، به جاي سرمايهعنوان نخستين ابزار برخورد با نابسامانيها بهروش

گي زند در زمينه پرداختن به ريشه اين معضالت و بهبود وضعيت ايمني جامعه و كيفيت
  است؛ پوستان داشتهمردم آنكه تأثيري ويرانگر و نامتناسب بر سياه

پوستان، از قتل گرفته تا ويژه در قبال سياهشمار آمدن خشونت پليس، بهاشاره به به )ط
عنوان مسير اصلي نمود نژادپرستي جويانه، بهاستفادههاي سوءها و تجسسايست و بازرسي

ها تا زمان اقدام دولت به متحده و پايان نيافتن اين خشونتساختاري در اياالت
ها و تالش براي نه حمايت از جوامع به جاي مجرم انگاشتن آنگذاري در زميسرمايه
 .10شانكنترل

 

  *كانادا

، در 1399مردادماه  28شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه تورنتو استار، در روز سه -1
ن م ايموارد مه. خصوص آشكار بودن موارد نقض حقوق بشر در استان اُنتاريوي كانادا

              اند از:   گزارش عبارت
گذاري، شامل بخش سياست –هاي اصلي حقوق بشر در استان اُنتاريو اقدام ستون الف)

ها و خدمات حقوقي مركز ، بخش توصيه11آموزش و مدافعه كميسيون حقوق بشر اُنتاريو
 13گري و داوري ديوان حقوق بشر ُانتاريوو بخش ميانجي 12حمايت حقوقي از حقوق بشر

هاي جامعه اين استان، از دار در تمامي بخشكرر نژادپرستي ريشهبه محكوم كردن م -

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

 https://www.hrw.org/news/2020/08/12/us‐14‐recommendations‐fundamental‐police‐
reform 
1 1 Policy, education and advocacy of the Ontario Human Rights Commission (OHRC) 
1 2 Legal advice and services of the Human Rights Legal Support Centre (HRLSC) 
1 3 Mediation and adjudication at the Human Rights Tribunal of Ontario (HRTO) 
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روها تا مراكز خريد و از بخش مسكن تا ها، از پيادهشاپهاي درس تا كافيكالس
  ها؛بيمارستان

هاي اين ها، شكايات و داوريهاي صورت گرفته بر اساس پژوهشءگرياشاره به افشا ب)
د اي دردناك در زمينه وجود نژادپرستي بر ضهنهادهاي حقوق بشري، از واقعيت

حال، عدم انجام اقدامي پوستان و جوامع بومي در استان اُنتاريوي كانادا و درعينسياه
 معنادار در اين زمينه و يا حتي توجه مقامات به اين معضل تا به امروز؛

عنوان ، بهميانپوستان و بوهاي انجام شده از سياهسازياشاره به آشكار بودن كليشه ج)
طور روزانه از سوي نهادهاي جامعه، در صورت توجه نمودن ، به»منحط«يا » مجرم«

 صاحبان قدرت به اين موارد؛

ر بهاي متمادي جهت تأكيد اشاره به تالش كميسيون حقوق بشر ُانتاريو براي دهه د)
ي و تلويحي به هاي ساختارانديشيكه تعصبات و جزمها و اينآشكار نبودن تمامي تبعيض

هاي به وهبار و فراگير هستند كه همگان را به جذب و تكرار تصاوير منفي از گرقدري زيان
 دارند؛عاد جامعه واميرانده شده در تمامي ابحاشيه

ي از ناش اشاره به حاكي بودن تصميمات ساالنه ديوان حقوق بشر اُنتاريو از صدمات ه)
ختر دمثال در ماه مارس سال جاري ميالدي، يك نوانعنژادپرستي سيستميك در جامعه: به

كه مأمور پليس وي آميز نژادي قرار گرفت، هنگاميپوست مورد رفتار تبعيضساله سياه 6
تعدادي از  ميالدي 2018را در مدرسه دستگير كرده و به دستانش دستبند زد و يا در سال 

ها خود در رستوران شدند. اينرداخت هزينه غذاي پوست ناگزير به پيش پجوانان سياه
شر هاي حوزه نژادپرستي سيستميك هستند كه كميسيون حقوق بتنها دو مورد از پرونده

رده و كطرح اُنتاريو و مركز حمايت حقوقي از حقوق بشر، در ديوان حقوق بشر ُانتاريو م
 اند؛در به نتيجه رساندن آن موفق شده

ورد مو  19 – سيستميك پس از شيوع بيماري كوويد هاياشاره به آشكارتر شدن نابرابري و)
  ها؛ هاي زندگي آندر تمامي بخشطور معمول نقض قرار گرفتن حقوق افراد جامعه به
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كه از پشتوانه قانوني و  –نهاد حقوق بشري  3تأكيد بر ضرورت متعهد باقي ماندن اين  ز)
مين ايجاد تغييرات سيستميك به تض –حمايت مالي دادستاني كل ُانتاريو برخوردار هستند 

هاي بنيادين، آموزش عمومي فراگير، ارائه در اين زمينه، از طريق انجام تحقيقات و بررسي
ها و استماعات گريخدمات حقوقي قابل دسترس، امن و رايگان و برگزاري ميانجي

  ؛14عاجل
  

اه، در مردادم 28شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي.بي.سي، در روز سه -2
به دليل پديد  15خصوص تنظيم شكايت حقوق بشري از اتاوا از سوي جامعه بومي اينيو

         اند از:      موارد مهم اين گزارش عبارت. هابراي آن» هابدترين رنج«آوردن 
دعاي اليل تشكيل پرونده حقوقي از سوي جامعه بومي اينيو عليه دولت كانادا به د الف)

اي هاي اين جامعه از يكديگر، به جدولت به جدا شدن اعضاء خانوادهمنجر شدن بودجه 
ديگر در اين عبارتشان: بهها و جوامعتالش براي نگاه داشتن كودكان در ميان خانواده

به  شكايت ادعا شده است كه تنظيم بودجه از سوي دولت فدرال براي جامعه بوميان
هاي ها و خانهها به پرورشگاهان آني كودكاي است كه موجب انتقال غيرضرورگونه

  شود؛گروهي مي
ي برا تأكيد بر منجر شدن احكام پيشين ديوان حقوق بشر كانادا به مجازات دولت ب)

مين آميز بودجه جهت حمايت از كودك كه به موجب آن اتاوا ناگزير به تأتنظيم تبعيض
 وردهد نياز جهت برآمالي الزم براي ارائه خدمات پيشگيرانه و اختصاص بودجه مور

ن هاي بومي در سراسر كشور شد: اين در حالي است كه همچناساختن نيازهاي خانواده
ه و خانواده خارج از خان -كودك  10ز هر يك كودك ا –ها كودك از جامعه بومي اينيو ده

  كنند؛خود زندگي مي

                                                            
  گزارش روزنامه تورنتو استار. قابل بازيابي در لينك:  14

https://www.thestar.com/opinion/contributors/2020/08/18/ontarios‐human‐rights‐abuses‐
have‐not‐been‐a‐secret.html 
1 5 Innu Nation 
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ني بر خودكشي ، رئيس بزرگ جامعه بومي اينيو، مب16اشاره به اظهارات گرگوري ريچ ج)
ساله اهل اين جامعه و مرگ وي بر اثر آن، به دليل جدا شدن او  15اخير يك پسر نوجوان 

عنوان يكي از عواقب باز هاي گروهي، بهاز خانواده خود و استقرار يافتن وي در خانه
  استقرار كودكان و نوجوانان در خارج از خانه و خانواده خود؛

هزار  40ق بشري كانادا، مبني بر ضرورت پرداخت غرامت اشاره به احكام ديوان حقو د)
دالري براي هر يك از كودكان، ضمن تأكيد بر بروز بدترين نوع ممكن درد و رنج ناشي از 

  17 هايشان.اي اين كودكان و خانوادهآميز برنظام مراقبتي تبعيض
  

  *بريتانيا
 5شنبه ، در روز چهارتحليلي ميدل ايست آي –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -1

ت ، در خصوص دريافت شكايات متعدد از سوي مردم عراق توسط دول1399شهريورماه 
 از سوي رفتنگبريتانيا مبني بر حبس غيرقانوني و يا مورد بدرفتاري و آزار و اذيت قرار 

   نكات مهم اين گزارش عبارت است از: .سربازان بريتانيايي
ت از سوي وزار -ها پوند ونميلي –مبلغ پرداخت شده  ناپذير بودن محاسبهامكان الف)

ديگر مقامات وزارت دفاع اظهار عبارتوفصل اين دعاوي: بهدفاع بريتانيا جهت حل
مي توانند مبلغ تقريبي پرداخت شده به هزاران عراقي شاكي از نيروهاي نظااند كه ميداشته

ن را اشغال آمتحده به عراق حمله و ميالدي به همراه اياالت 2003بريتانيايي كه در سال 
ت ل مالياز محكردند، ارائه دهند، اما تأكيد نمودند كه تعيين ميزان دقيق اين مبلغ كه ا

 برد؛ها زمان ميشهروندان بريتانيايي پرداخت شده ناممكن است، چرا كه هفته

اعداد و ارقام با ناپذيري آشكار كردن اين اشاره به ادعاي اين وزارتخانه مبني بر امكان ب)
توجه به اينكه پارلمان بريتانيا در حال مباحثه در مورد قانوني به شدت مناقشه برانگيز در اين 

                                                            
1 6 Gregory Rich 

  گزارش شبكه خبري سي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 17
 https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland‐labrador/innu‐child‐welfare‐complaint‐
1.5690981 
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اي نيروهاي كه تا اندازه» 18اليحه عمليات خارج از كشور«قانوني تحت عنوان  –زمينه است 
  ايد؛نماند، را مشمول عفو مينظامي كه مرتكب جرائم جدي در خارج از كشور شده

هاي حقوق بشري، مخالفان سياسي و بسياري از اشاره به ابراز نگراني گروه ج)
اهم سربازان، از تصويب اين اليحه به دليل منجر شدن آن به صدور مجوز و يا فركهنه

عهد تآوردن ضمانت اجرايي براي جنايات جنگي سربازان بريتانيايي، همچنين تضعيف 
 زدايي از شكنجه؛بر قانون و مقررات و جرمالمللي مبتني كشور به نظم بين

ميزان  كردنناشاره به متناقض بودن موضع كنوني وزارت دفاع بريتانيا مبني بر افشاء  د)
ه ه مردم عراق، با مواضع پيشين آن، با توجبپرداخت شده  -ها ميليون پوند ده -دقيق مبالغ 

اليحه «، بسيار پيش از طرح ميالدي 2017به تمايل اين وزارتخانه در ماه ژوئن سال 
 ورح شده ي مط، به ارائه اعداد و ارقام دقيق در زمينه ميزان دعاو»عمليات خارج از كشور

 وفصل آن در آن برهه؛مبالغ پرداخت شده براي حل

دي اشاره به پاسخگويي وزارت دفاع به درخواست مطرح شده بر اساس قانون آزا ه)
ميليون  26(ميليون پوند  19,8ن مواردي چون، پرداخت اطالعات در بريتانيا و آشكار كرد

ميليون  2,1هاي اين كشور، پرداخت پرونده ارائه شده در دادگاه 326وفصل دالر) براي حل
تا  2003هاي ميليون دالر) از سوي افسران نظامي بريتانيايي در عراق، در سال 2,8پوند (
ر) تنها براي ميليون دال 3,7ميليون پوند ( 2,8پرونده و پرداخت  1145ميالدي، براي  2009

ها انتشار يافت (اقدام سربازان طور گسترده در رسانههايي كه بهيكي از معدود پرونده
كه سرانجام  بريتانيايي به زنداني و شكنجه كردن بها موسي، مسئول پذيرش هتلي در بصره،

د. لمبرداري شده بوبر اثر شكنجه درگذشت و بخشي از اين موارد توسط سربازي في
زمان زنداني و شكنجه شده بودند اين غرامت را مرد ديگر كه هم 8خانواده موسي و 
 دريافت كردند)؛

هاي پرداختي به زندانيان سابق عراقي از سوي اشاره به افزايش قابل توجه ميزان غرامت و)
اين سايت بر  آمده از سويدستميالدي، بر اساس آمار به 2017دولت بريتانيا از سال 

  مبناي قانون آزادي اطالعات؛
                                                            

1 8 Overseas Operation Bill 
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داخت ني بر پرهاي ارائه شده از سوي وزارت دفاع بريتانيا در اين زمينه مباشاره به داده ز)
در  ادعاي مطرح شده 3200پرونده در اين كشور، عالوه بر  1200غرامت براي حدود 
بلغ مز افشاء د و وزارت دفاع اقعي از اين ميزان باالتر باشرسد ارقام واعراق كه به نظر مي

 رود؛پرونده طفره مي 4400وفصل اين دقيق پرداخت شده براي حل

درصد از  75اشاره به اطالعات ارائه شده از سوي اين سايت مبني بر اختصاص يافتن  ح)
  ؛ين كشورمي ادعاوي شهروندان عراقي عليه دولت بريتانيا به رفتار و كردار بازجويان نظا

 ال جاريسبه پارلمان در ماه مارس » اليحه عمليات خارج از كشور«به معرفي اشاره  ط)
 19 – بيماري كوويد ي مقررات قرنطينه در كشور به دليل شيوعاجرازمان با ميالدي و هم
ز ارسد پس از آغاز جلسات پارلمان در ماه سپتامبر سال جاري به شدت كه به نظر مي

 گيرد؛ سوي نمايندگان مورد موشكافي قرار

گفتني است كه بر اساس اين قانون در صورت تصويب، بايد پيش از مورد پيگرد  ي)
نيز در نظر گرفته شود، » هاييفرضپيش«حقوقي قرار گرفتن نيروهاي نظامي بريتانيا، 

سال گذشته باشد؛ بر  5غيراز موارد استثناء و اينكه از زمان انجام آن اقدام خالف قانون، به
هاي جنسي از قانون پيشنهادي معاف شده، حال آنكه اين و اذيت اين مبنا حمالت و آزار

تواند حامل پيامي نادرست به شود كه اين خود ميمعافيت شامل قتل و شكنجه نمي
  ؛19نيروهاي نظامي بريتانيايي باشد

  

، در 1399ه مردادما 31انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز جمعه  -2
درباره شرايط  ستانيشكايت سه پناهجوي افغانقرار نگرفتن  خصوص مورد پذيرش

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. بريتانيادر  يبازداشتگاه

                                                            
  نك: تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لي –گزارش سايت خبري  19

https://www.middleeasteye.net/news/iraq‐british‐soldiers‐abuse‐payouts‐count‐uk‐
government 



  14                                                                                                                               50گزارش راهبردي 

 

 11شرايط حبس صدور حكم از سوي دادگاه عالي بريتانيا، مبني بر قانوني بودن  الف)
  ؛ساعته و شبانه در يك مركز اخراج پناهجويان وزارت كشور بريتانيا

پناهجوي افغانستاني مبني بر حبس شدنشان در سلول خود در  3ه به اظهارات اشار ب)
 11بازداشتگاهي به نام بروك هاوس، در نزديك فرودگاه گَتويك لندن، هر شب از ساعت 

  صبح؛ 8شب تا 
اشاره به صدور حكم از سوي قاضي كاواناگ، قاضي پرونده، از راه دور، مبني بر مورد  ج)

در حال  اين سه پناهجو كهشكايت اين پناهجويان: گفتني است كه پذيرش قرار نگرفتن 
در اين ميالدي،  2018 تا 2017 هايشده، در سال مورد پذيرش واقعشان پناهندگيحاضر 
  ؛شده استكه توسط يك شركت امنيتي خصوصي اداره مي ،بودندمحبوس مكان 

شان از سوي خصوصي ها مبني بر نقض شدن حق آزادي و حريماشاره به دعاوي آن د)
اقامت «عنوان بازداشتگاه بروك هاوس كه وزارت كشور بريتانيا از آن به» برنامه حبس«

 كند؛ياد مي» شبانه

آميز يا غيرقانوني، تبعيض«ها مبني بر ممانعت به عمل آوردن اشاره به شكايت آن ه)
چرا كه بايد هبي، ها براي انجام مناسك مذاين برنامه حبس از حق آزادي آن» نامتناسب

  ؛خواندندهاي خود نماز ميشبانه نيز در سلول
يك اشاره به حكم قاضي كاواناگ، مبني بر اقدام وزارت كشور بريتانيا به برقراري  و)

با  ،مين محيط آرام و انسانيأتوازن قانوني ميان اهداف امنيت، ايمني، انضباط و ت
قدامات منطقي و مناسبي انجام رساندن ا، همچنين به در مورد وضعيت شبانه گيريتصميم

 ؛شدگان مسلمانبراي تأمين حقوق اسالمي بازداشت
پناهجوي بازداشت شده به اعتصاب غذا پيش از اخراج  3اشاره به دست زدن اين  ز)

  شان به فرانسه، اسپانيا و آلمان؛اجباري
يك برنامه مورد توجه قرار گرفت كه  ازآنپسشرايط در بروك هاوس گفتني است  ح)

، ضرب و شتمويدئوهايي از ادعاهاي ميالدي،  2017 سال در سپتامبر ،سي.بي.پانوراماي بي
نفر از  14پس از پخش آن برنامه و  ها توسط نگهبانان منتشر كردتحقير و آزار بازداشتي
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ل، وزير تِدادند و پريتي پَ استعفاكارمندان شركت خصوصي جي.فور.اس بركنار شدند يا 
در اين مركز تحقيق  »شدگانبدرفتاري با بازداشت«اعالم كرد در مورد  ،بريتانياكشور 

  ؛20شودمي
  

 28شنبه ز سهانتشار گزارش از سوي شبكه خبري ال.بي.سي نيوز، واقع در لندن، در رو -3
ز ا، در خصوص درخواست گروهي از وكال، اساتيد و نهادهاي حقوقي 1399مردادماه 

گر فشاءاايت سيان دادن به روند استرداد جوليان آسانژ، بنيانگذار دولت بريتانيا جهت پا
             م گزارش به شرح زير است:  نكات مه. ليكس و آزاد كردن وي از زندانويكي
ليكس جهت اجتناب از استرداد به اشاره به مبارزه بنيانگذار سايت ويكي الف)
 اتهام بر اساس قانون جاسوسي و 17آن با ارتكاب به  كشوري كه در -متحده اياالت

هاي از انتشار صدها هزار سند محرمانه در سالاي پسهمچنين ارتكاب به نفوذ رايانه
 ميالدي مواجه است؛ 2011و  2010

المللي به ارسال نامه خطاب به تن از افراد و نهادهاي حقوقي بين 169اشاره به اقدام  ب)
، 22، وزير دادگستري، دامنينيك راب21رابرت باكلند وزير بريتانيا،بوريس جانسون، نخست

، مبني بر درخواست از دولت جهت مداخله در 23وزير خارجه و پريتي پَتِل، وزير كشور
متحده در اياالت» اي نمايشيمحاكمه«ساله با  49اين زمينه، با توجه به مواجه شدن آسانژ 

  در صورت مسترد شدن به اين كشور؛
 هاي دائمي، متناقض با حق وي جهتشتن آسانژ در معرض نظارتاشاره به قرار دا ج)

 اي عادالنه؛برخورداري از محاكمه

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:  20

https://www.bbc.com/persian/afghanistan‐53865170 
2 1 Robert Buckland 
2 2 Dominic Raab 
2 3 Priti Patel 
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و  اخلياشاره به درخواست از مقامات دولت بريتانيا جهت اقدام مطابق با حقوق د ه)
د وي و المللي، حقوق بشر و حاكميت قانون و خاتمه دادن به فرآيندهاي جاري استردابين

  ه براي مدت زمان طوالني از وي دريغ شده است؛اعطاء آزادي ك
، كانون وكالي 24اشاره به اسامي برخي از امضاكنندگان اين نامه، ازجمله لرد جان هندي و)

  ؛ 27و نهاد حقوق بشر جهاني 26، كانون اروپايي وكال براي دموكراسي25عرب بريتانيا
 رداد اوز استآقاي آسانژ ااشاره به ممانعت به عمل آوردن ماهيت سياسي جرائم ادعايي  ز)

ين انيايي امتحده و قرار داشتن قضات بريتبر اساس پيمان استرداد ميان بريتانيا و اياالت
  پرونده در معرض تعارض يا تضاد منافع؛

نجه يا متحده در معرض اعمال شكاشاره به مخاطره قرار گرفتن آقاي آسانژ در اياالت ح)
ر ببه حكم بالقوه وي مبني  غيرانساني، با توجه رحمانه، تحقيرآميز ورفتارهاي بي

 ساله؛ 175محكوميت 

اي مضاء نامهاكشور، در ماه ژوئن سال جاري، به  33پزشك از  200اشاره به اقدام بيش از  ط)
  ؛»سانژآهاي روحي جوليان تشديد شكنجه«مبني بر متهم نمودن مقامات بريتانيا و آمريكا به 

دن نژ در حال حاضر در زندان بلمارش در جنوب شرق لناشاره به حبس آقاي آسا ي)
 50كه وي در انتظار طي شدن فرآيندهاي حقوقي پرونده خود پس از گذراندن درحالي

 ت؛هفته حبس در اين زندان است، به اين جرم كه حكم وثيقه خود را نقض كرده اس

 زاديضرورت آ ، ضمن تأكيد بر»غيرمعمول و نامتناسب بودن حكم مزبور«اشاره به  ك)
  و نگراني براي وضعيت سالمتي او؛ 19 –وي با توجه به شيوع بيماري كوويد 

نژ به مخاطره افتادن آزادي مطبوعات در صورت اجرايي شدن استرداد آسااشاره به به ل)
 متحده؛اياالت

                                                            
2 4 Lord John Hendy 
2 5 UK's Arab Lawyers Association 
2 6 European Association of Lawyers for Democracy 
2 7 World Human Rights 
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صي، ها سازمان حمايت از آزادي مطبوعات، حقوق بشر و حريم شخاشاره به اقدام ده م)
ي نيا، مبناي سرگشاده خطاب به دولت بريتاه ژوئيه سال جاري ميالدي، به امضاء نامهدر ما

  ندان؛درنگ آقاي آسانژ از زدي بيبر درخواست جهت آزا
قرار بود در ماه مه سال جاري  ابتداگفتني است كه جلسه استماع استرداد آقاي آسانژ  ن)

 7مقابله با شيوع ويروس كرونا به  ي تدابير قرنطينه براياجرابرگزار شود كه به دليل 
  ؛28شهريور) موكول شد 17سپتامبر سال جاري (

 

ز نو، در روژ، مستقر در مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهيدانتشار گزارش از سوي د -4
درنگ بريتانيا به متوقف ، در خصوص ضرورت اقدام بي1399 مردادماه 23شنبه پنج

توقف عبور  منظوربه نظامي كردن كانال آبي اين كشورهاي خود جهت ساختن تمامي طرح
   از: اندعبارتنكات محوري اين گزارش . مهاجران

ي و ديترانه مبني بر غيرانسانم –بان حقوق بشر اروپا صدور بيانيه از سوي ديده الف)
ندگي ارمنظور ايجاد بازدكننده بريتانيا از ابزارهاي نظامي بهغيرقانوني بودن استفاده نگران

به  قدامدر قبال پناهجويانِ در حال گذار از كانال آبي اين كشور و منجر شدن اين ا
ه مخاطره افتادن زندگي پناهجويان و رو به وخامت نهادن اين معضل به جاي ارائبه

  راهكارهاي مناسب جهت رفع آن؛
ر دتر هاي انگليس و فرانسه به اتخاذ تدابير كارآمدتأكيد بر ضرورت اقدام دولت ب)

تر براي عبور پناهجويان و حصول اطمينان از احترام گذاردن هاي ايمنراستاي ارائه راه
 شان؛مامي درها به رويها به جاي بستن تكامل به حقوق آن

اشاره به اظهارات پريتي پَتِل، وزير كشور بريتانيا، در هفته گذشته، مبني بر درخواست  ج)
، تفنگدار دريايي سابق، 29جهت انتصاب َدن اُماهونيرسمي وي از وزارت دفاع اين كشور 

                                                            
  گزارش شبكه خبري ال.بي.سي نيوز. قابل بازيابي در لينك: 28

 https://www.lbcnews.co.uk/uk‐news/lawyers‐academics‐government‐free‐julian‐assange/ 
2 9 Dan O'Mahoney 
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و ممانعت به عمل » فرمانده تهديد پنهان كانال«عنوان جهت همكاري با دولت فرانسه، به
آوردن از عبور پناهجويان براي گذار از اين كانال آبي به سوي خاك بريتانيا و بازگرداندن 

  ها به سواحل فرانسه؛آن
ازاين درخواست به ارسال هواپيماي ت دفاع بريتانيا پساشاره به تصريح وزار د)
ي منظور مورد تجسس قرار دادن كانال آبي انگليس و شناسايبه 30»آر.ِاي.اف اطلس«

مردادماه، بر عزم  20مهاجران در دريا: اين در حالي است كه خانم پَتِل، در روز دوشنبه 
منظور ناممكن ساختن عبور بههاي مشترك با مقامات فرانسه دولت جهت انجام همكاري

  از اين كانال براي مهاجران و پناهجويان، تأكيد نمود؛
ل انگليس از هزار پناهجو، در سال جاري ميالدي، از كانا 4اشاره به عبور موفق حدود  ه)

اي هاي كوچك بادي، عمدتاً از كشورهطريق فرانسه و ورود به خاك بريتانيا در قايق
 زده جهان؛اق و ديگر مناطق بحرانسوريه، افغانستان و عر

اره چعنوان آخرين راه شمار آمدن اين سفر دشوار براي پناهجويان، غالبًا بهاشاره به به و)
  ها جاري در كشورهايشان؛جهت يافتن پناهي امن در برابر مناقشات و آزار و اذيت

ان از سوي دولت اي از عوامل، شامل سركوب پناهجويشمار آوردن مجموعهاشاره به به ز)
، همچنين 32و دانكرك 31هاي مهاجري برپا شده در منطقه َكِلهويژه در اردوگاهفرانسه، به

ها و اقدامات مشترك فرانسه و بريتانيا جهت مقابله با قاچاق انسان از طريق كاميون
ي قوانين برگزيت، اجراها و هراس عميق از بسته شدن مرزهاي بريتانيا به دليل كشتي

  جان خريدن مخاطرات اين مسير؛وان داليل اقدام پناهجويان به بهعنبه
 ن وزارتداد اشاره به منجر شدن عزم بريتانيا براي دشوارتر ساختن اين مسير با مداخله ح)

زيدن ها به برگدفاع، تنها به افزايش مخاطرات براي زندگي پناهجويان و ناگزير كردن آن
ناب ود و اجتشان به تأمين آينده خر، با توجه به ناچار بودنتتر و افراطيراهكارهاي پرمخاطره

  كشد؛جايي كه منازعات و آزار و اذيت انتظارشان را مي – از استرداد به وطن

                                                            
3 0 “RAF Atlas” 
3 1 Calais 
3 2 Dunkirk 



  19                  )             10( الت متحده آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسهايانگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

هايي وكارتأكيد اين نهاد حقوق بشري بر ضرورت اقدام دولت بريتانيا به معرفي ساز ط)
جويي، ه درخواست پناهشفاف و در جهت حفظ شأن و احترام پناهجويان جهت ارائ

هاي بيشتر كه تنها منجر به ناگزير تر، به جاي تحميل محدوديتكارهاي ايمنهمچنين راه
شود: تر براي رسيدن به مكاني امن ميهاي پرمخاطرهها به برگزيدن مسيرشدن آن

ك كه براي رسيدن به خاك بريتانيا در پشت يپناهجو درحالي 39مثال، سال گذشته عنوانبه
  كاميون خفه شده بودند، در ايالت اسكس يافت شدند؛

اشاره به درخواست از دولت فرانسه جهت حصول اطمينان از محترم شمردن حقوق  ي)
تر كردن فرآيندهاي ها به جاي پيچيدهپناهجويان و تالش براي به ثبات رساندن زندگي آن

   33؛جويانران و پناهها و سركوب بيشتر مهاججويي، از طريق اعمال محدوديتپناه
مردادماه، پيكر  31، در روز جمعه بان حقوق بشرگزارش سازمان ديدهك) همچنين به 

اه، مردادم 29جان يك جوان سوداني، به نام عبدالفتاح حمدا...، در روز چهارشنبه بي
ي از هاي كوچك بادهنگامي به سواحل فرانسه آورده شد كه تالش كرده بود به كمك قايق

  كانال آبي انگليس عبور و خود را به خاك بريتانيا برساند.
  

  *فرانسه

ه نقل ب، 1399مردادماه  30شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز پنج -1
  شور، مبني بر:كر در خصوص جنايات استعماري فرانسه در اين هاي الجزاياز رسانه

رسيدن ت فرابه مناسبالجزاير، به انتشار پيامي  جمهورعبدالمجيد تبون، رئيساقدام  الف)
لجزاير، رحمانه بشري عليه مردم امبني بر ارتكاب فرانسه به جنايات بي» روز ملي مجاهد«

  ؛»دنشعار تم«تعمار و به هنگام سر دادن حاكي از چهره واقعي فرانسه در دوران اس

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك: مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهيدگزارش د 33

https://euromedmonitor.org/en/article/3736/UK‐Should‐Immediately‐Halt‐All‐Plans‐to‐
Militarize‐the‐English‐Channel‐to‐Stop‐Migrant‐Crossings 
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از  ،ران فرانسويمبارزات مردمي با استعمارگ انرهبرتن از  24حويل بقاياي پيكر اشاره به ت ب)
ه بهدا ژوئيه سال جاري، ضمن متعهد شدن به بازگرداندن بقاياي تمامي ش پاريس در ماه

اي اكنون در موزهت پيش سال 170ز مبارز الجزايري كه ا 24گفتني است بقاياي پيكر شان: وطن
  ؛به الجزاير تحويل داده شد جاري در ماه ژوئيه سالدر پاريس، قرار داشت، 

ام عقتل  مردم الجزاير توسط سربازان فرانسوي ازاشاره به آغاز كشتار سيستماتيك  ج)
ته دي و كشميال 1962و تداوم يافتن آن تا زمان استقالل الجزاير در سال  سطيف و گليما

  استقالل و مبارزاتشدن نزديك به يك ميليون نفر در طول 
كه در دوره  ه استانجمن دفاع از حقوق بشر الجزاير نيز اعالم كردگفتني است كه  د)

  ؛34اندكشته شدهدر اين كشور ميليون نفر  10استعمار فرانسه نزديك به 
  

، در 1399اه مردادم 27انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه  -2
نكات مهم اين . درصدي زنان قرباني خشونت خانگي در فرانسه 25افزايش خصوص 

     گزارش به شرح زير است:  
در شان شريك زندگي فعلي يا قبليدرصدي آمار زنان به قتل رسيده توسط  25رشد  الف)
انجام پذيرفته ي ر اساس پژوهش ملب - زن  146كشته شدن  – در فرانسهميالدي  2019سال 

  ؛ردكتشر ، آن را منروز دوشنبههاي خشن در خانواده كه وزارت كشور فرانسه در مورد مرگ
س اين مرد توسط شريك فعلي يا سابق خود، بر اسا 27اشاره به كشته شدن همچنين  ب)

كشته ميالدي  2019زن و مرد در سال  173 توان گفت كهمي بنابراينپژوهش آماري: 
  دهد؛ميخبر  گذشتهدرصدي نسبت به سال  16اين تعداد از رشد  اند كهشده
طور متوسط يك مرگ در هر دو روز بر اساس اين پژوهش، ثبت رسيدن بهاشاره به به ج)

ي و سنين درصد قربانيان به زنان اكثراً داراي مليت فرانسو 84همچنين اختصاص يافتن 
 سال به باال؛ 70سال يا  49تا  30بين 

                                                            
  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك:  34

https://plink.ir/rGjHN 
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 ، داراي مليتدرصد قاتالن به مردانِ در اكثر موارد متأهل 88به اختصاص يافتن  اشاره د)
 سال؛ 49تا  30فرانسوي و سنين بين 

به وقوع  حالدرعينها و علت اين قتل عنوانبهاشاره به عواملي چون بيماري يا سن باال  ه)
افرادي كه درصد بين  20هاي داراي اختالف و ها بين زوجاين قتل سوميكپيوستن 

ها قتل سوميكمچنين انجام پذيرفتن ، هها مورد قبول واقع نشده استموضوع جدايي آن
  ؛تأثير الكل يا مواد مخدرتحت 

 24ها و سالح گرم براي درصد از قتل 36اشاره به استفاده از سالح سرد براي انجام  و)
 رنف 48يعني  ،قاتالن چهارميكاست كه  ايننكته ديگر در اين پژوهش درصد اين موارد: 

  ،اندپس از ارتكاب قتل خودكشي كرده ،هااز آن
ز ادرصد از زنان كشته شده در معرض برخي  41اشاره به قرار داشتن پيشاپيش  ز)

درصد از  26حال تنها اقدام هاي جسمي يا رواني در دوران زندگي خود و درعينخشونت
  ها به تنظيم شكايت در اين زمينه؛آن
اند، قرباني خشونت هايي كه خودشان قتل انجام دادهزن پنجميكي ديگر از سو ح)
اند. ر داشتهقرادو تن از قاتالن تحت نظر قضايي  تنهااين در حالي است كه . اندبوده

ل عمااِ جهتدرصد  17عمال خشونت عمومي و اِ  جهتقاتالن  چهارميكهمچنين 
 ؛ه بودندخشونت خانگي براي پليس و ژاندارمري شناخته شد

هاي كودك خردسال نيز در جريان خشونت 25 ،هااين قتل گفتني است كه عالوه بر ط)
با پدر  زمانهماند. از اين تعداد سه نفر شان كشته شدهپدر، مادر، پدرخوانده يا مادرخوانده

پدر يا مادرشان  آنكهنفر هم بدون  22اند و يا مادري كه خودش كشته شده، به قتل رسيده
 .35انده شوند، به قتل رسيدهكشت
 

                                                            
  نيوز. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري يورو 35

 https://per.euronews.com/2020/08/17/25‐increase‐in‐women‐victims‐of‐domestic‐
violence‐in‐france‐146‐women‐were‐killed‐in‐one 


