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متحده بشر در كشورهاي اياالت در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق

ها ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش١٣٩٩آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در شهريورماه 

المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانتو اخبار آشكار به دس

صورت ، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به١هاي گروهيرسانه

  خالصه به شرح زير است:

  

  متحده آمريكا*اياالت

، ١٣٩٩ ماهشهريور ١٢انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه  -١

مهم  مواردالمللي كيفري (الهه). خصوص اقدام آمريكا به تحريم دادستان ديوان بين در

   :گزارش مذكور به شرح زير است

به عملي كردن تهديد خود در زمينه تحريم مسئوالن  متحدهاياالتاشاره به اقدام  الف)

٣موچوچوكو فاكيسو، دادستان اين ديوان و ٢فاتو بنسوده ازجملهالمللي كيفري، ديوان بين  ،

آن، به دليل اقدام اين ديوان به تداوم بخشيدن به پيگرد قانوني  رئيس بخش دادرسي

  ؛ها در جنگ افغانستاننظاميان آمريكا به دليل نقش آن

شورها كر به تحريم ، مبني بر اقدام اين كشومتحدهاياالتاشاره به تهديد وزير خارجه  ب)

طه در اين رابيك پمپئو مالي به عمل آورند كه شدگان حمايت ماو افرادي كه از تحريم

ها را آمريكايي پيگردالمللي كيفري براي هاي نامشروع ديوان بينما تالش«اظهار داشت: 

  ؛».تحمل نخواهيم كرد

                                                             
شبكه خبري )؛  ights WatchRHumanبان حقوق بشر (ديده)؛ Amnesty Internationalالملل (سازمان عفو بين ١

 )؛CTV News.وي نيوز (.تيخبري سيشبكه  )؛Deutsche Welleشبكه خبري دويچه وله ()؛ Euronewsيورونيوز (
ايست  تحليلي ميدل -پايگاه خبري ؛)Middle East Monitor (MEMO)تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –پايگاه خبري 

ديو را) و UN News( پايگاه خبري سازمان ملل )؛Independentروزنامه اينديپندنت ( )؛Middle East Eyeآي (
  ).Radio France Internationale( المللي فرانسهبين

٢ Fatou Bensouda 
٣ Phakiso Mochochoko 
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ري به المللي كيفتر آمريكا به ممنوع اعالم كردن ورود مقامات ديوان بيناشاره به اقدام پيش ج)

 ت متحدهايال در همين راستا رواديد فاتو بنسوده براي ورود به خاك واشنگتنخاك اين كشور: 

  ؛را باطل كرده بود

المللي كيفري در ماه مارس سال جاري ميالدي، به آغاز اشاره به اقدام دادستاني ديوان بين د)

» جنايت جنگي«نقش نظاميان آمريكا در افغانستان و احتمال ارتكاب نمودن تحقيقات در زمينه 

شكنجه از سوي سازمان  ، همچنين در مورد ِاعمالهااز طرف آن» نايت عليه بشريتج«و 

٤اطالعات مركزي آمريكا (سيا)   ؛

 آمريكا، تحريم» سابقهبي« ، در واكنش به اقدامالمللي كيفريديوان بينگفتني است كه  ه)

» نقض جدي عدالت و حاكميت قانون«المللي را مقامات ارشد اين نهاد قضايي بين

  ؛برشمرد

ش، دبيركل سازمان ملل، در اين ، سخنگوي آنتونيو گوتر٥استفان دوجاريكهمچنين  و)

كند و به تحليل رابطه اظهار داشت كه از نزديك تحوالت اين موضوع را دنبال مي

المللي ي توافق همكاري ميان سازمان ملل و ديوان بيناجراپيامدهاي احتمالي آن براي 

  پردازد؛ميالدي به تصويب رسيد، مي ٢٠٠٤كيفري كه در سپتامبر سال 

نبه شي، در روز چهارشنيز در گزار بان حقوق بشرسازمان ديدهي است كه اين در حال ز)

نايات اعتنايي فاحش آمريكا در قبال قربانيان بدترين ج، اين اقدام را بيشهريورماه ١٢

جه ار دادن شكندر مورد پيگرد قر متحدهاياالتشمرده و آن را نمايانگر ناكامي  جهان

  دانسته است؛

  

                                                             
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: ٤

 https://per.euronews.com/2020/09/02/us-annonce-sanctions-against-international-criminal-
court-officials-including-prosecutor 
٥ Stéphane Dujarric 
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، ١٣٩٩شهريورماه  ١١شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز سه -٢

رد موا. خودداري ترامپ از محكوم كردن خشونت هواداران خود در پورتلنددر خصوص 

   اند از:          رتمهم اين گزارش عبا

آميز ميان هواداران و مخالفان دانلد ترامپ، هاي خشونتتداوم تقابل و ناآرامي الف)

هاي جمهوري آمريكا، با توجه اقدام ترامپ به مسئول به شمار آوردن دموكراترئيس

گرا در اين رويدادها و عدم اقدام وي به محكوم كردن حمله مسلحانه يكي از چپ

  هاي روزهاي اخير شد؛خود كه منجر به كشته شدن دو نفر در ناآرامي هواداران

پس از شليك يك مأمور كه  –اشاره به تصميم دانلد ترامپ براي سفر به شهر كنوشا  ب)

شاهد اعتراضات و جراحت شديد وي، به نام جيكوب بليك  پوستسياه يپليس به فرد

جمهور براي لغو هر كنوشا از رئيسدرخواست رسمي شهردار ش رغمبه –د اي بوگسترده

، به دفاع از شهريورماه ١٠اين سفر و اقدام وي در كنفرانس مطبوعاتي روز دوشنبه 

و مجروح كشته شدن دو نفر از معترضان  بهاي به نام كايل آر. كه ساله ١٧جوان تيراندازي 

  ؛٦شدن شماري ديگر انجاميد

                                                             
  هاي پيشين:سوابق در گزارش ٦

دو تن از  ، در خصوص كشته شدن١٣٩٩شهريورماه  ٥، در روز چهارشنبه شبكه خبري دويچه ولهانتشار گزارش از سوي *
يالت ا، در اكنندگان و به شدت مجروح شدن يك تن ديگر در اعتراضات ضد نژادپرستي بر پا شده در شهر كنوشتظاهرات

 ويسكانسين آمريكا، مبني بر:

توالي و مها و تظاهرات وسيع عليه نژادپرستي در ايالت ويسكانسين آمريكا براي سومين شب تداوم يافتن ناآرامي الف)
اه)، به يك شهريورم ٢ر روز يكشنبه گذشته (شبانه، در اعتراض به تيراندازي مرگبار پليس، درغم مقررات منع آمدوشد علي
آميز مأموران پليس عليه سياهپوستان و برخورد پوست به نام جيكوب بليك و در اعتراض به رفتار خشونتساله سياه ٢٩مرد 

  وحشيانه با اين مرد؛
 ال رفتن بهار گرفتن جيكوب بليك در حز اين واقعه، مبني بر مورد هدف قرهاي انتشار يافته ااشاره به مضمون ويدئو ب)

مرتبه شليك  ٧سمت خودروي خود براي سوارشدن در آن، از سوي يك مأمور پليس سفيدپوست و اقدام اين مأمور پليس به 
 سوي پدرشان بودند؛فرزند وي در خودرو شاهد تيراندازي به ٣كه به اين مرد جوان درحالي

لويد زير شدن جورج فتصاوير تيراندازي پليس به جيكوب بليك، همانند تصاوير خفهاشاره به شوكه شدن مردم از انتشار  ج)
  زانوي پليس و آغاز شدن تظاهرات ضد نژادپرستي در اين شهر در پي جراحت شديد وي؛

پليس به تيراندازي و شليك گلوله، از سوي  اشاره به انتشار گزارش از سوي اداره پليس كنوشا، مبني بر پاسخگويي مأموران د)
شهريورماه) و تداوم يافتن تحقيقات درباره علل تيراندازي به  ٥و  ٤شنبه و چهارشنبه (كنندگان در روزهاي سهتظاهرات

معترضان كه در پي آن دو تن كشته و يك نفر مجروح شده است: گفتني است كه گروهي متشكل از مردان سفيدپوست روز 
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فاكس نيوز از اين رويداد، مبني بر ناگزير  اشاره به روايت دانلد ترامپ و شبكه خبري ج)

معترضان در راستاي دفاع از خود، با توجه به تالش  سويبهشدن اين جوان به شليك 

شهروندان از گروه دفاع «شود كه اين فرد يكي از اعضاي گفته مي ها براي كشتن وي:آن

 آيد؛ به شمار مي »سفيدپوست

شهر  ترينبزرگعليه خشونت پليس در پورتلند، اشاره به تداوم اعتراضات گسترده  د)

هر سفر به ش تصميم دانلد ترامپ به حالبااينايالت اورگان و ساير شهرهاي آمريكا و 

 د؛كنوشا و عدم تصميم وي براي ديدار با خانواده جيكوب بليك در جريان سفر خو

 باتي اونتخارقيب ااشاره به كاهش يافتن ميزان محبوبيت ترامپ در قياس با جو بايدن،  ه)

  هاي كنوشا؛از حزب دموكرات با توجه به رويدادهاي اخير در پورتلند و ناآرامي

 معرفي كرده است كه در راستاي جمهوريرئيسترامپ خود را گفتني است كه  ز)

كند. او مدعي شده است كه جو بايدن تصميم دارد در عمل مي »استقرار نظم و قانون«

اين در حالي  .بودجه پليس را كاهش دهد جمهوريرياستبات صورت پيروزي در انتخا

به علت عملكرد ضعيف ترامپ  ازجملهاست كه جو بايدن نيز بروز خشونت و ناآرامي را 

                                                                                                                                                                
كنند. همچنين به گزارش پايگاه خبري سازمان ملل، شنبه) اعالم كرده بودند كه با اسلحه از اموال شهر محافظت مي(سه گذشته

اي به اتهام كشتن دو نفر از تظاهرات كنندگان و مجروح كردن تعدادي ديگر ساله ١٧شهريورماه، نوجوان  ٧در روز جمعه 
ها را محكوم و آن را ، سخنگوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل اين خشونتروپرت كولويلدستگير شد. 

هاي اخير، ازجمله مرگ جورج فلويد و جيكوب بليك متحده در ماههاي به وقوع پيوسته در اياالتعنوان بخشي از خشونتبه
  تر در زمينه كنترل سالح در اين كشور به شمار آورد؛گيرانهاي تدابير سختو دليلي ديگر براي اجر

سوزي در شهريورماه، پس از وقوع آتش ٤شنبه اشاره به اعالم وضعيت اضطراري از سوي فرماندار ويسكانسين، در روز سه ه)
  ن ايالت؛نفر از اعضاء گارد ملي اي ٢٥٠چندين خودرو و ساختمان، همچنين درخواست كمك وي از 

گويند كه وي از ناحيه كمر فلج برد و خانواده او ميگفتني است كه جيكوب بليك در حال حاضر در بيمارستان به سر مي و)

  شده است؛
باره جمهوري آمريكا در توئيتي دراينها و تظاهرات در كنوشا ادامه دارند. دانلد ترامپ، رئيساين در حالي است كه ناآرامي ز)

  ؛ها شده استبه تظاهرات و درگيري» ايان دادن سريعپ«خواستار 
ها هزار نفر با حضور در محوطه بزرگ ده، ١٣٩٩شهريورماه  ٨، در روز شنبه گزارش شبكه خبري بي. بي. سيهمچنين به  ح)

هاي نژادي و خشونت به نابرابري -» من رويايي دارم« -ريخي مارتين لوتركينگ مركز پايتخت آمريكا، در سالروز سخنراني تا
تبار اعتراض كردند. گفتني است كه اعضاء خانواده جورج فلويد كه مرگ او زير زانوي افسر هاي آفريقاييپليس عليه آمريكايي

.سي. از سخنرانان اين تجمع در واشنگتن دي پليس شهر مينياپوليس، اعتراضات چند ماه اخير در سراسر آمريكا را جرقه زد،
  .بودند
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به ترويج خشونت و ناآرامي در آمريكا  هاي ترامپ عمالًدانسته و گفته است كه سياست

٧زنددامن مي   ؛

  

، در ١٣٩٩ شهريورماه ٨قوق بشر، در روز شنبه بان حانتشار گزارش از سوي ديده -٣

موارد مهم اين سال.  ١٥ترينا پس از گذشت زدگان طوفان كاخصوص سرنوشت سيل

       اند از:       گزارش عبارت

آستانه  زده لوئيزيانا دراشاره به در مخاطره قرار داشتن حقوق بشر در ايالت سيل الف)

براي  ويژهبههاي ناشي از طوفان جديد لورا، تخريب پانزدهمين سالگرد طوفان كاترينا و

نرم  وپنجهدستو يا با فقر  شدهزندانينامتناسبي  طوربهپوستان جامعه آمريكا كه رنگين

 كنند؛مي

ر متحده، با توجه به رها كردن زندانيان درحمي نظام كيفري قضايي اياالتاشاره به بي ب)

كه شرح  –هاي سمي ناشي از سيل شان در آبفتنزمان طوفان كاترينا تا زمان فرو ر

ها باتجربه شدن آنو مواجه – بان حقوق بشر آمده استشان به ديدهها در نامهوحشت آن

شان به استفاده و آزار و اذيت پس از خارج كردن و انتقالهاي ناشي از سوءآسيب

 هاي جديد؛زندان

ر انيان دزند انا از برخي از باالترين آماراشاره به برخورداري شهرهاي ايالت لوئيزي ج)

هاي تهديد تنها در برابركشور، ضمن تأكيد بر وظيفه مقامات در حمايت از افراد دربند، نه

ان زنداني كه اين شامل پناهجوي ١٩ –ي كوويد بلكه در برابر بيمار ناشي از رخداد طوفان،

ها در شتگاهاينكه بسياري از اين بازدا شود، با توجه بههاي مهاجران نيز ميدر بازداشتگاه

 اند؛ دوران رياست جمهوري ترامپ در مناطق روستايي اين ايالت بر پا شده

اشاره به ناكامي مقامات ايالت لوئيزيانا در حمايت از حقوق اقتصادي و اجتماعي  د)

فقر، چهارم از كودكان آن به زندگي در شهروندان اين ايالت، با توجه ناگزير شدن يك

                                                             
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: ٧

 https://plink.ir/jDGGk 



  ٨                                                                                                                             ٦٠گزارش راهبردي 

هاي سفيدپوست در قياس با متوسط همچنين تفاوت تقريباً سه برابري ميان حقوق خانوار

  پوست؛هاي سياهدرآمد خانوار

ن ست: مرداپوستان در قياس با مردان سفيدپواشاره به كمتر بودن ميزان عمر مردان سياه ه)

بسياري از كنند و سال كمتر از سفيدپوستان عمر مي ٧طور متوسط پوست بهسياه

 شوند؛ها موفق به دريافت ديپلم دبيرستان نيز نميتبارپوستان و التينسياه

گير ايالت لوئيزيانا، عنوان برخي از معضالت گريبانبه شمار آوردن اين مشكالت تنها به و)

هاي هاي ساده براي رفع مشكالتي چون فقر گسترده و نابرابريحلبا توجه فقدان راه

تواند كاستن از نقش پليس و نظام كيفري در حل آن ميكه نخستين راه نژادي و قومي

٨گذاري بيشتر در جوامع اين ايالت باشدپرداختن به معضالت اجتماعي و سرمايه . 

  

  *كانادا

شنبه روز پنج تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -١

دا در ميان كشورهاي برافروزاننده ر آمدن نام كانا، در خصوص به شما١٣٩٩ماه دي ٢٠

         :      ند ازاموارد مهم اين گزارش عبارتجنگ در يمن، بر اساس گزارش اخير سازمان ملل. 

گ اننده جنشمار آوردن نام كانادا در ميان كشورهاي برافروزاقدام سازمان ملل به به الف)

و  ه شدهتوسط شماري از كارشناسان مستقل تهيدر يمن در گزارش اخير اين سازمان، كه 

ال تا ژوئن س ٢٠١٩ها مبتني بر نظارت بر اين منازعه، از ماه ژوئن سال هاي آنشامل يافته

  شود؛ميالدي مي ٢٠٢٠

ار دادن سومين سال اقدام سازمان ملل به قر عنوانبهشمار آمدن سال جاري اشاره به به ب)

هاي همچنان حامي طرف كشورهاي عنوانبهيتانيا و فرانسه ، برمتحدهاياالتنام كشورهاي 

امن ها و از اين روز دها به انتقال تسليحات به اين كشوردرگير جنگ يمن و تداوم اقدام آن

 زدن به اين جنگ و ارتكاب در آن؛

                                                             
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده ٨

 https://www.hrw.org/news/2020/08/29/hurricane-katrina-us-١٥-years-later 



  ٩                  )             ١١( اياالت متحده آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسهنگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

، استاد حقوق، در كنفرانسي خبري، به نمايندگي ٩اشاره به اظهارات دكتر آردي امسيس ج)

كارشناسان سازمان ملل، مبني بر افزوده شدن نام كانادا به اين فهرست به دليل  از هيأت

افزايش فروش سالح از سوي اين كشور در سال گذشته، ضمن مورد تأكيد قرار دادن 

هاي درگير در درخواست از تمامي كشورها جهت پايان دادن به روند انتقال سالح به طرف

گفته وي كشورهاي اسپانيا، لهستان و ايتاليا نيز در جنگ يمن: اين در حالي است كه به 

 اند؛ زمينه فروش سالح در اين جنگ مشاركت داشته

١اشاره به اظهارات مليسا پارك د) ، يكي ديگر از اعضاء اين هيأت خطاب به ٠

هاي درگير اين جنگ در موارد نقض به نگاران، مبني بر مسئول بودن تمامي طرفروزنامه

دولت عبد ربه منصور هادي، نيروهاي انصارا...، شوراي  ازجملهآن،  وقوع پيوسته در

 عربستان سعودي و امارات متحده عربي؛ ويژهبهانتقالي جنوب و اعضاء ائتالف عربي، 

قدامات الزم حمله هوايي كه در آن ا ٤هاي ديگر اين هيأت مبني بر انجام اشاره به يافته ه)

هدف بي شده و اين امر حاكي از آن است كه حمالتبراي حمايت از غيرنظاميان اتخاذ ن

  روز جرائم جنگي است؛بالملل جاري عامل بر اساس حقوق بين

يل سال اي نيروهاي انصارا... به زنداني در شهر تعز در ماه آورحمالت خمپاره ادعاي و)

ان ملل از نظر كارشناسان سازمزن و دو دختر كه  ٦جاري ميالدي، منجر به كشته شدن 

  نايت جنگي باشد؛مصداق ج تواندمي

گفتني است كه فيلم انتشار يافته از سوي نيروهاي انصارا...، در سال گذشته، از حمله  ز)

مرزي به نيروهاي سعودي حاوي تصاويري است كه ظاهراً خودروهاي نظامي سبك 

١گذاردساخت كانادا را به نمايش مي ١   ؛

  

                                                             
٩ Ardi Imseis 
١ ٠ Melissa Parke 

١   تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –پايگاه خبري گزارش  ١
 https://www.middleeastmonitor.com/20200910-canada-among-countries-fuelling-yemen-
war-says-un/ 
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 شهريورماه ١٣شنبه ، در روز پنجوي نيوز.تي.سي خبري شبكهانتشار گزارش از سوي  -٢

 ، در خصوص درخواست يك گروه حقوق بشري كانادايي جهت ممنوع اعالم كردن١٣٩٩

  نكات مهم اين گزارش عبارت است از:آور. استفاده از گاز اشك

١المللي حقوق بشر دانشگاه تورنتواز سوي برنامه بين گزارشانتشار  الف) ٢ ، مبني بر 

درخواست از تمامي سطوح دولت جهت صدور قانوني مبتني بر ممنوعيت استفاده از گاز 

شيميايي  سالحها، نابود كردن ذخاير كنوني اين كننده ناآراميعنوان سالح كنترلآور بهاشك

و متوقف ساختن واردات، صادرات و ساخت آن، با توجه به اقدام نيروهاي پليس به 

جو يا عابران استفاده از اين سالح در اغلب موارد و آسيب ديدن معترضان مسالمتسوء

  پذير بر اثر آن؛گناه و آسيببي

ربرد آن و كا آور به هنگامگاز اشك» تشخيصعدم«تأكيد اين گزارش بر ماهيت  ب)

ها در نظر از حضور آندرنتيجه آسيب ديدن تمامي افراد منطقه تحت پوشش خود، صرف

  نه؛جو ناظران صحگرانه در يك تظاهرات، ازجمله معترضان صلحهاي نظاميكنش

ز آن ستفاده اااستفاده از اين سالح، ازجمله اشاره به اقدام نيروهاي اجراي قانون به سوء ج)

هاي جو يا استفاده نادرست از آن با ناديده گرفتن دستورالعملن مسالمتعليه معترضا

دف هيا  وجاري در اين زمينه، ازجمله ممنوعيت استفاده از اين سالح در فضاهاي بسته 

 قرار دادن مستقيم فرد توسط آن؛

ها، بيني و ها، چشمآور به آسيب ديدن شديد ريهاشاره به منجر شدن شليك گاز اشك د)

هاي تنفسي و نابينا شدن موقتي ها، اختاللآمدن از چشم ان حتي منجر شدن آن به اشكده

مدت والنيدقيقه نيز در فرد باقي بماند: از آثار ط ٣٠تواند تا بعد از كه اين عالئم مي

هاي تنفسي، توان به صدمات شديد چشمي، بيمارياستفاده از اين سالح همچنين مي

بروز حمالت قلبي  عروقي بدن و –آسيب ديدن سيستم قلبي هاي شيميايي و سوختگي

  اشاره كرد؛

                                                             
١ ٢ University of Toronto's International Human Rights Program (IHRP) 



  ١١                  )             ١١( اياالت متحده آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسهنگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

 ١٩٩٥ل فرنياي جنوبي، در سادر كالي هاي مدني آمريكاگزارش اتحاديه آزادياشاره به  ه)

  آور؛بار استفاده پليس از گاز اشك ٦٠٠دي، مبني بر كشته شدن يك نفر در هر ميال

به  ابتالآور به افزايش خطر اشاره به همچنين دغدغه منجر شدن استفاده از گاز اشك و)

رفه هاي تنفسي و سبه اختالل ابتالو اشاعه آن، با توجه به افزايش خطر  ١٩ –بيماري كوويد 

 بال آن؛ريزش بيني به دنو آب

ال جاري متخصص سالمت عمومي در آمريكا، در اول ماه ژوئن س ١٢٨٨اشاره به اقدام  ز)

ختن اي سرگشاده خطاب به نهادهاي اجراي قانون جهت متوقف ساميالدي، به امضاء نامه

و شيوع  ١٩ –به بيماري كوويد  ابتاليزان ريسك آور به دليل افزايش ماستفاده از گاز اشك

خطر به شمار آور با توجه به آثار و عواقب آن، سالحي كمبر اينكه گاز اشك آن با تأكيد

 آيد؛نمي

ها، مانند گاز ها و ناآراميكننده آشوبهاي كنترلاشاره به ممنوعيت استفاده از عامل ح)

حال مجاز بودن نهادهاي اجراي قانون ها و درعينميالدي در جنگ ١٩٩٧آور از سال اشك

  متحده آمريكا؛ورها به استفاده از اين سالح، ازجمله در اياالتدر برخي از كش

آور در سطوح جهاني، ازجمله جهت تحت كنترل اشاره به افزايش استفاده از گاز اشك ط)

هاي اخير، همچنين در كنگ در ماهخواهانه در هنگقرار دادن تظاهرات دموكراسي

متحده و در تظاهرات بر پا شده در تدر اياال» جان سياهپوستان ارزشمند است«اعتراضات 

١ماه ژوئن سال جاري در شهر مونتريال ٣ .  

  

 
  *بريتانيا

                                                             
١   .وي نيوز. قابل بازيابي در لينك:.تيارش شبكه خبري سيگز ٣

 https://www.ctvnews.ca/canada/it-harms-everyone-canadian-human-rights-group-calls-for-
ban-on-tear-gas-1.5091794 
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، در ١٣٩٩شهريورماه  ١٤الملل، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -١

عنوان آزموني مهم براي اجراي خصوص به شمار آمدن دادگاه استرداد جوليان آسانژ به

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:متحده. ا و اياالتعدالت در بريتاني

متحده به رفع تمامي اتهامات مربوط به تأكيد بر ضرورت اقدام مقامات اياالت الف)

ليكس و ضرورت اقدام گذار سايت افشاگر ويكيهاي انتشاراتي جوليان آسانژ، بنيانفعاليت

جهت استرداد او به اين كشور در مقامات بريتانيايي به مردود شمردن درخواست آمريكا 

 ١٧اين رابطه: گفتني است كه جلسات دادگاه استرداد جوليان آسانژ از روز دوشنبه 

  رود كه چندين هفته ادامه يابد؛شهريورماه از سر گرفته شده است و انتظار مي

گيري در مورد درخواست دولت دانلد اشاره به اقدام اين جلسه استماع به تصميم ب)

متحده كه در اين كشور با محكوميت به پ از بريتانيا جهت استرداد آسانژ به اياالتترام

سال حبس به دليل انتشار اسناد و مداركي دال بر جرائم جنگي نيروهاي نظامي آمريكا  ١٧٥

 مواجه است؛

حق عيار بهاي تمامعنوان آخرين ضربه از حملهشمار آمدن اين دادگاه بهاشاره به به ج)

ها، همچنين منجر شدن كننده پيگرد قانوني آسانژ بر آزادي رسانهي بيان و تأثير دلسردآزاد

نگاران به خودسانسوري به دليل هراس از عواقب آن به اقدام ناشران و روزنامه

كساني كه در راستاي منافع ملي اقدام به نشر اطالعات  –ها گونه فعاليتجويانه اينتالفي

  كنند؛محرمانه مي

متحده بر اتهامات ناشي از انتشار اشاره به بنيان نهاده شده درخواست استرداد اياالت د)

نگاري آسانژ در سايت هاي روزنامهعنوان بخشي از فعاليتاسناد و مدارك محرمانه به

ليكس كه نشر اطالعات اين چنيني در حقيقت سنگ بناي آزادي مطبوعات و حق ويكي

جاي مجرمانه عات در راستاي منافع عمومي است كه بايد بهجامعه براي دسترسي به اطال

 انگاشته شدن موردحمايت قرار گيرد؛



  ١٣                  )             ١١( اياالت متحده آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسهنگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

 ١٨اي مبتني بر متحده با محاكمهشدن جوليان آسانژ در اياالتاشاره به امكان مواجه ه)

ده و يك فقره آن بر اساس قانوني جاسوسي اين كشور بنيان نهاده ش ١٧مورد اتهام كه 

  است؛ استفاده از رايانهبا قانون جعل و سوءمورد مرتبط 

، شدن او همچنين با خطر واقعي موارد جدي نقض حقوق بشراشاره به امكان مواجه و)

سوء  تواند منجر به شكنجه و يا اعمال ديگرازجمله در رابطه با شرايط حبس وي كه مي

خستين ناشري مدت شود: گفتني است كه آسانژ نرفتارها شامل حبس انفرادي طوالني

 شود؛است كه بر اساس قانون جاسوسي با اتهام مواجه مي

 ز محاكمهگناه به شمار آمدن و برخورداري او ااشاره به تضعيف حق آسانژ در زمينه بي ز)

 متحده درعادالنه به دليل هدف قرار گرفتن از سوي باالترين سطوح مقامات اياالت

 گذارد؛را به نمايش مياي منفي از وي كارزاري عمومي كه وجهه

قوق حالمللي تأكيد بر ضرورت پايبندي بريتانيا به تعهدات خود بر اساس قانون بين ح)

ها با موارد شدن آنبشر، مبتني بر ممنوعيت انتقال افراد به كشوري ديگر در صورت مواجه

 جدي نقض حقوق بشر و

يان آسانژ در زندان، اشاره به ابراز نگراني در خصوص سالمت جسمي و روحي جول ط)

هاي و دغدغه در زمينه اجراي پروتكل ١٩ –ويژه با توجه به شيوع بيماري كوويد به

١هاي بريتانيابهداشتي و ايمني در زندان ٤   ؛

  

شنبه وز پنجتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -٢

مبني بر  ور، در خصوص دعاوي برخي فعاالن، به نقل از روزنامه مير١٣٩٩شهريورماه  ١٣

 س ازپتداوم و حتي افزايش ميزان فروش سالح از سوي بريتانيا به عربستان سعودي، 

                ر است:نكات مهم گزارش به شرح زيحكم دادگاه در خصوص غيرقانوني بودن اين اقدام. 

                                                             
١   الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين ٤

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/uk-assange-extradition-hearing-will-be-a-
key-test-for-uk-and-us-justice/ 
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به عربستان سعودي بر اساس  وانتقال تسليحاتيهزار نقل ٥صورت پذيرفتن بيش از  الف)

رغم موافقت دولت بريتانيا با متوقف ميالدي، به ٢٠١٩صادر شده در سال » مجوزهاي باز«

گاه داد ساختن صدور مجوزهاي جديد در اين زمينه، بيش از يك سال پيش، به دنبال حكم

  تجديدنظرخواهي مبني بر غيرقانوني بودن صادرات تسليحات به رياض؛

١ظهارات روي ايسبستراشاره به ا ب) » سيفر وُرلد«، مدير واحدهاي تسليحاتي گروه ٥

وانتقال مورد نقل ٥١٥٢المللي، مبني بر انجام تر) خطاب به كميته تجارت بين(جهان امن

تر از ميزان متوسط درصد بيش ١٨ –تسليحاتي از سوي دولت بريتانيا به عربستان سعودي 

 ادگاه نيز در نيمه اين سال صادر شده بود؛كه حكم دسال گذشته، درحالي ٤آن در 

دن اين شنجر اشاره به وجود راه گريزهاي قانوني در نظام كنترل صادرات بريتانيا و م ج)

پذيري انجام معامالت تسليحاتي در تمامي شرايط به داليل سياسي و ها به امكانروزنه

  اقتصادي مورد نظر دولت؛

ها، ، بازارها، مدارسباران قرار گرفتن مكرر بيمارستاند) اشاره به آگاهي دولت از مورد بم

هاي كشاورزي و اماكن توليدي وقوع موارد گسترده نقض حقوق مناطق مسكوني، زمين

  بشر و انتخاب آن براي ناديده گرفتن اين موارد؛

دي جدي ايبناشاره به واكنش يكي از سخنگويان دولت در قبال اين اتهامات، مبني بر پ ه)

تي بر هاي صادراتي خود و اقدام آن به ارزيابي تمامي مجوزهاي صادراه مسئوليتدولت ب

  گيرانه؛اساس معيارهاي سخت

برانگيز تسليحات گفتني است كه دولت بريتانيا دو ماه پيش اعالم كرد كه فروش مناقشه و)

١گيرد و بن والِسخود از عربستان را از سر مي خبر استقبال ، وزير دفاع بريتانيا نيز از اين ٦

كرده و اظهار داشت كه دولت اين كشور مشتاق گسترش روابط دفاعي خود با اين 

١پادشاهي است ٧   ؛

                                                             
١ ٥ Roy Isbister 
١ ٦ Ben Wallace 

١   تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  ٧
 https://www.middleeastmonitor.com/20200903-activists-claim-uk-arms-sale-to-saudi-
increased-after-court-ruling-it-unlawful/ 
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، ١٣٩٩شهريورماه  ١٢بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -٣

ر در خصوص ضرورت حصول اطمينان دولت بريتانيا از رعايت حق بر غذاي كودكان د

  ها؛و گرسنه نماندن مجدد آن ١٩ –بيماري كوويد دوران شيوع 

ود در خهات تأكيد بر ضرورت اقدام دولت بريتانيا به اثبات فراگرفتن آن از اشتبا الف)

رسنه ماندن گكه منجر به  -  ١٩ –دوران تعطيلي مدارس به دليل شيوع بيماري كوويد 

  مدرسه در هفته جاري؛ها به ا توجه به بازگشت آنب -وران شد دآموزان در آن دانش

ند تنها چ ذشتهاشاره به اقدام وزارت آموزش كشور به انتشار راهنمايي در پايان هفته گ ب)

  ان؛فرصت موجود جهت مقابله با گرسنگي كودك ٣روز پيش از آغاز مدارس، مبني بر 

عنوان گزينه ارجح، در هاي غذايي براي كودكان بهاشاره به نخست، ارسال بسته ج)

س ناگزير شدن وزارت آموزش كشور به بستن مجدد مدارس به دليل شيوع ويروصورت 

  كرونا؛

هاي پنن كواشاره به حاكي بودن نتايج تحقيقات از وجود معايبي در طرح تعجيلي تأمي د)

وه سوپرماركتي از سوي دولت در پايان ماه مارس سال جاري و ثابت شدن برتري شي

ها از سوي دولت قدي به خانوادهنرسال مبالغ مستقيم هاي غذايي و همچنين اارسال بسته

هاي تفويضي در ايرلند شمالي، اسكاتلند اي كه وزارتخانهها، مانند شيوهانگليس به خانواده

 ولز در پيش گرفتند؛

يت وضع اشاره به دومين دستورالعمل اين راهنما، مبني بر ضرورت به شمار نيامدن ه)

هاي مستمند در خانواده برنامه و لزوم گرسنه نماندن كودكانها در اين مهاجرتي خانواده

اي است ها به گونهطول روز به اين دليل: گفتني است كه وضعيت مهاجرتي برخي خانواده

ن توانند از وعده غذايي رايگان مدارس برخوردار شوند و ايكه بر اساس قانون نمي

ين اكه  چنين از دولت درخواست شدهدستورالعمل نيز به اين منظور صادر شده است و هم

 انيا به اجراي درآورد؛صورت دائمي در بريتسياست را به
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ارائه  طرح اشاره به سومين دستورالعمل اين راهنما، مبني بر به لزوم اجراي درآمدن و)

ه، هاي غذايي در طول تابستان و دوران تعطيلي مدارس كه بر اساس فشارهاي جامعكمك

ان گرسنگي در دور«سرانجام صورت پذيرفت و نياز است كه معضل اگرچه با تأخير، 

هاي راهبرد ملي غذا در اين وفصل شده و دولت از توصيهطور سيستميك حلبه» تعطيالت

  زمينه استفاده كند؛

يوع شران اشاره به كارنامه نامناسب دولت بريتانيا در زمينه تحصيل كودكان در دو ز)

هاي ايجاد يبر تأمين غذا، ازجمله در مواردي چون، نابسامان، عالوه ١٩ –بيماري كوويد 

مينه زدر  شده بر سر نظام امتيازدهي يا ارزشيابي تحصيلي الگوريتمي، بروز تأخيرهايي

هاي الزم از تاپ براي آموزش از راه دور كودكان و عدم فراهم آوردن حمايتتوزيع لپ

زايش ه افأكيد بر ضرورت اقدام دولت بكودكان مبتال به معلوليت و ناتواني، همچنين ت

هاي برخوردار از فرزند، با توجه به تضعيف هاي تأمين اجتماعي براي خانوادهحمايت

  ها؛وضعيت مالي اين خانواده

تأكيد بر ضرورت حصول اطمينان دولت از رعايت حق كودكان در زمينه غذا، با توجه  ح)

آموزان در صورت گرسنگي، همچنين ناپذيري فراگيري دروس براي دانشبه امكان

هاي مستمند چه در زمان تعطيلي و چه ضرورت فراهم آوردن غذاي كافي براي خانواده

١بازگشايي مدارس ٨   ؛ 

  

 ١٢ارشنبه تحليلي ميدل ايست آي، در روز چه –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -٤

كنان يك به كارمصونيت ديپلمات، به نقل از روزنامه تايمز، مبني بر اعطاء ١٣٩٩شهريورماه 

 اين نكات محوريآمريكايي پايگاهي نظامي در بريتانيا در دوران جنگ با تروريسم. 

   از: اندعبارتگزارش 

گزارش روزنامه تايمز از اسناد به تازگي انتشار يافته در خصوص اقدام دولت بريتانيا  الف)

تن از كاركنان غيرنظامي و فني  ٢٠٠به اعطاء مكرر و ممتد مصونيت ديپلماتيك به حدود 
                                                             

١   بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده ٨
 https://www.hrw.org/news/2020/09/02/schoolchildren-england-should-not-go-hungry-again 
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١آمريكايي مستقر در پايگاه نيروي هوايي سلطنتي كراوتون ٩ مايلي شمال غرب  ٦٠، در 

  متحده و جنگ عراق؛شان در مبارزه با تروريسم به رهبري اياالتلندن، به دليل نقش

امه ا در برنهايي پس از انتشار اين اسناد در رابطه با نقش بريتانياشاره به بروز پرسش ب)

ان ظنونادعايي شكنجه مظنونان توسط آمريكا و همچنين اقدام اين كشور به فرستادن م

نيان و شان در رابطه با رفتار با زنداتروريستي براي بازجويي به كشورهايي كه مقررات

ديگر كمتر پايبند رعايت قوانين در عبارتبه –ها چندان سختگيرانه نيست بازجويي از آن

  ينه هستند؛ اين زم

ليل داشاره به جاري بودن اين مصونيت ديپلماتيك در حال حاضر و اعطاء آن به  ج)

م و ها در زمينه آشكار شدن نقش كشورها در مبارزه جهاني با تروريسافزايش درخواست

 جنگ عراق؛

٢اشاره به اظهارات مسئوالن سازمان حقوق بشري رپريو د) ٠ سازمان حامي قربانيان موارد  -  

مبني بر نقش عمده بريتانيا در فراهم آوردن امكان فرستادن مظنونان به  –نقض حقوق بشر 

توان به كشورهاي ديگر براي بازجويي در دوران جنگ با تروريسم، كه ازجمله مي

٢هاي سامي السعديپرونده ١ ٢و عبدالحكيم بلهاج  به كمك ، مخالفان ليبيايي اشاره كرد كه ٢

جاسوسان بريتانيايي زنداني و به ليبي فرستاده شدند تا از سوي رژيم معمر قذافي مورد 

  شكنجه قرار گيرند؛

تهام ايا، به يتاناشاره به اقدام سعدي و بلهاج به مورد پيگرد قانوني قرار دادن دولت بر ه)

  ؛خواهي و انجام اقدامات غيرقانوني در نهادي دولتيحبس غيرقانوني، باج

٢اشاره به اظهارات مايا فوآ و) اي خطاب به ، مدير سازمان حقوق بشري رپريو، در بيانيه٣

روزنامه تايمز، مبني بر ضرورت انجام تحقيقات مستقل قضايي در زمينه اين بخش تاريك 

                                                             
١ ٩ Croughton 
٢ ٠ Reprieve 
٢ ١ Sami al-Saadi 
٢ ٢ Abdulhakim Belhaj 
٢ ٣ Maya Foa 
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از تاريخ بريتانيا و نقش آن در شكنجه و فرستادن مظنونان به كشورهاي ديگر در راستاي 

٢به اين خطاها عدم ارتكاب مجدد ٤   ؛

  

 ٨به تحليلي ميدل ايست آي، در روز شن –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -٥

المللي ، در خصوص تداوم تحقيقات واحد جنايات جنگي ديوان بين١٣٩٩ شهريورماه

جرائم  ي بهكيفري (الهه) در زمينه اتهامات مربوط به ارتكاب نيروهاي نظامي بريتانياي

  :ق، مبني برجدي جنگي در عرا

اي آمده از اين تحقيقات، مبني بر وجود مبناي منطقي بردستاشاره به نتايج اوليه به الف)

يه يوسته علاي از جرائم به وقوع پاثبات مسئوليت نيروهاي نظامي بريتانيا در قبال مجموعه

  ميالدي؛ ٢٠٠٣هاي پس از حمله به عراق در سال شان، در سالزندانيان تحت نظارت

٢اشاره به گزارش فاتو بنسوده ب) ، دادستان كل ديوان الهه، در اين زمينه، مبني بر مشتمل ٥

 شدن اين جرائم به قتل، شكنجه، تجاوز و هتك حرمت و شأن زندانيان؛

ر لكه بيشتبتنها بر جرائم ادعايي صورت پذيرفته اشاره به متمركز بودن اين تحقيقات نه ج)

ن آيا اي ينكهاريتانيا در اين زمينه در گذشته جهت اثبات بر نحوه و چگونگي تحقيق دولت ب

 كشور به اند يا خير، با توجه به اقدام دولت اينتحقيقات از اصالت الزم برخوردار بوده

د ملكرخاتمه دادن به و سرپوش گذاردن بر صدها مورد از تحقيقات جنايي در زمينه ع

 لي؛ممنظور پرهيز از آبروريزي نيروهاي نظامي بريتانيا در عراق و افغانستان به

ن سربازا ا هماشاره به اقدام مأموران تحقيقات دفتر داستاني ديوان الهه به مصاحبه ب د)

  هاي اخير؛ها در بريتانيا در ماهسابق و هم مسئوالن تحقيقات اين پرونده

ه تالش براي اشاره به ابراز نگراني و هشدار بنسوده در مورد اقدام وزارت دفاع بريتانيا ب ه)

، پس از بازگشت »عمليات خارج از كشور«برانگيز به تصويب رساندن اليحه مناقشه

                                                             
٢   هاي: تحليلي ميدل ايست آي، به نقل از روزنامه تايمز. قابل بازيابي در لينك –پايگاه خبري  گزارش ٤

https://www.middleeasteye.net/news/uk-gave-american-staff-british-base-diplomatic-
immunity-over-war-terrorism 
https://www.thetimes.co.uk/article/us-airbase-staff-given-immunity-from-prosecution-in-war-
on-terror-w86jmn7tq 
٢ ٥ Fatou Bensouda 
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قانوني كه بسياري از نيروهاي  –نمايندگان پارلمان از تعطيالت تابستاني وضعيت قرنطينه 

كند، اند را معاف مينظامي بريتانيا را كه مرتكب جرائم جدي در خارج از كشور شده

 تل و شكنجه و نه تجاوز؛جرائمي چون ق

رت به ر صوداشاره به ابراز نگراني نهادها و مدافعان حقوق بشر و منتقدان اين اليحه  و)

ديگر بر اساس اين قانون يك سرباز كه به هنگام خدمت عبارتتصويب رسيدن در پارلمان: به

رد ورد پيگوز متجادر خارج از كشور به زني تجاوز كرده وي را كشته است، احتماالً تنها براي 

  گيرد و نه قتل؛قرار مي

اشاره به مخالفت حزب كارگر با اين اليحه با توجه به منجر شدن آن به تضعيف تعهد  ز)

المللي مبتني بر قانون، همچنين ممانعت به عمل آمدن از توانايي تاريخي بريتانيا به نظم بين

تواند منجر به هاي مسلح خود كه ميبريتانيا در زمينه مورد تحقيق و تفحص قرار دادن نيرو

انجام تحقيقات رسمي و كامل از سوي ديوان الهه شود: گفتني است كه تحقيقات ديوان 

همكاري الهه در حال حاضر در مرحله ابتدايي قرار داشته و دولت بريتانيا تاكنون با آن

٢كرده است ٦   ؛

 

، در ١٣٩٩ اهشهريورم ٦شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز پنج -٦

ش به نكات مهم اين گزار. آموزش نظامي بريتانيا به كشورهاي ناقض حقوق بشرخصوص 

     شرح زير است:  

ها كشور ناقض حقوق بشر در افشاء شدن كمك بريتانيا به آموزش نظامي ده الف)

وهاي مسلح هاي آموزشي از سوي نيردريافت دستورالعمل ازجملهگزارشي در اين زمينه، 

بان حقوق بشر كشور به ثبت رسيده در فهرست ديده ٣٠كشور از  ١٧بريتانيا توسط 

اين فهرست كشورهايي را ميالدي:  ٢٠٢٠تا  ٢٠١٨وزارت امور خارجه اين كشور، از سال 

                                                             
٢   تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  ٦

 https://www.middleeasteye.net/news/icc-uk-iraq-war-crimes-investigators-probe 
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ها طور خاص از بابت مسائل حقوق بشري در مورد آنبه«دهد كه انگلستان نشان مي

  ؛»نگراني دارد.

ه به اقدام بريتانيا به ارائه خدمات آموزش نظامي به نيروهاي مسلح بالروس در ماه اشار ب)

هاي اخير شاهد سركوب معترضان در ماهكه ديكتاتوري  يكشور - مارس سال جاري ميالدي 

  ؛خواه بوده استدموكراسي

 ازجملهبان حقوق بشر، اشاره به نام ديگر كشورهاي به ثبت رسيده در فهرست ديده ج)

اسرائيل، مالديو، پاكستان، رژيمفغانستان، بحرين، بنگالدش، چين، كلمبيا، مصر، عراق،ا

نيروهاي كه  عربستان سعودي، سومالي، سريالنكا، سودان، تركمنستان، ازبكستان و زيمباوه

ارائه خدمات آموزش نظامي  هاآن بهميالدي  ٢٠٢٠تا  ٢٠١٨مسلح انگلستان از سال 

  ؛اندداده

تيراندازي به سربازان بحريني هاي آموزشي تكاقدام دولت بريتانيا به ارائه دوره اشاره به د)

به گزارش  اي كهگونه مورداستفاده قرار گرفت، به ٢٠١٨ آميز سالصلح هايكه در ناآرامي

  ؛عمالً تمام نيروهاي مخالف حكومت را حذف كردنداين نيروها سازمان ملل 

يا به آموزش نيروهاي نظامي عربستان سعودي در زمينه اشاره به اقدام دولت بريتان ه)

 هوايي بمباران جت جنگي و تجهيزات تاكتيكي در شرايطي كه اين كشور دراستفاده از 

يك فاجعه انساني  امدادرسان هايسازمان و ملل سازمان گفته به و داشته دخالت يمن

  ؛به بار آورده استدر اين كشور عظيم 

هاي آموزشي كماندويي براي نيروهاي لت بريتانيا به برگزاري دورهاشاره به اقدام دو و)

  ميالدي؛ ٢٠١٩و  ٢٠١٨هاي نظامي مصري و همچنين آموزش افسران چيني در سال

ز) اشاره به اقدام دولت بريتانيا به آموزش نيروهاي نظامي ساير كشورهاي داراي سابقه بد 

عمان، قطر،  ازجملهشود، يس ديده نميبان انگلشان در فهرست ديدهحقوق بشري كه نام

  ؛تركيه، امارات متحده عربي و فيليپين

در زمينه اظهار اندرو اسميت، عضو كارزار مبارزه با تجارت اسلحه، گفتني است كه  ح)

ها از آن بسياري و است هولناك  كشورها اين از بسياري وضعيت حقوق بشر در« داشت:
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المللي دارند. انگلستان با آموزش و همكاري با نسابقه اقدامات وحشيانه و تجاوز بي

را در جناياتي كه اين كشورها  دن حقوق بشر خواحاكمان ستمگر، ديكتاتور و ناقض

دولت انگلستان مدت مديدي است كه از «وي ادامه داد  »كند.شريك مي ،شوندمرتكب مي

جهيز، حمايت و به ت دخو كهدرحالي ،دهداهميت حقوق بشر و دموكراسي داد سخن مي

  ؛».پردازدمي هاي اقتدارگرا در سراسر جهانتقويت رژيم

هاي در دست اقدام در گويد تمام آموزشميبريتانيا وزير دفاع اين در حالي است كه  ط)

٢كشورهاي خارجي را مورد بازنگري قرار خواهد داد ٧ .  

  *فرانسه

، در ١٣٩٩ شهريورماه ١٤ انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه -١

  ر:ني ب، مبموران پليس فرانسهأروايت خبرنگار نفوذي از نژادپرستي و خودكشي مخصوص 

فرانسوي، به انتشار كتابي جهت روايت ساله  ٣٢والنتن ژاندرو، خبرنگار اقدام  الف)

كه به مدت دو سال موفق به رخنه در هاي نيروهاي پليس فرانسه مشاهدات خود از فعاليت

تالش براي نفوذ ميالدي  ٢٠١٧او در ماه سپتامبر سال : يكي از مراكز پليس پاريس شده بود

يكي از كاركنان پليس  عنوانبهدر پليس فرانسه را آغاز كرد و سپس به مدت دو سال 

در سال » جليقه زردها«با تظاهرات  زمانهمپاريس مشغول به كار شد. والنتن ژاندرو 

٢كردمراكز پليس در پاريس فعاليت مي در يكي ازميالدي  ٢٠١٩ ٨   ؛

هاي اشاره به پرده برداشتن اين خبرنگار در كتاب خود از وجود خشونت، ناسزا ب)

اگزير ن ازجملهگراستيزانه، همچنين كمبود امكانات در اين مراكز، نژادپرستانه و همجنس

ي خودكش و همچنينها و خودروهاي قديمي استفاده از ساختمانشدن اين نيروها به 

ت اثبا كيد كرده است كه شواهد و مدارك الزم برايأوالنتن ژاندرو تمأموران پليس: 

  ؛را در اختيار دارد خود ادعاهاي

                                                             
٢   ينك: گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در ل ٧

https://plink.ir/3xuN8 
٢ ها براي تهيه گزارش و افشاءگري است. ها و شركتوالنتن ژاندرو متخصص استفاده از روش نفوذ يا رخنه در سازمان ٨

  .استفاده از اين روش و حد و مرز آن در بين خبرنگاران در فرانسه موافقان و مخالفان خود را دارد



  ٢٢                                                                                                                             ٦٠گزارش راهبردي 

ين تاب اژرالد دارمنن، وزير كشور فرانسه در واكنش به انتشار كاشاره به اقدام  ج)

ي ي دعاوجهت بررس اداره بازرسي كل پليس فرانسه، مبني بر درخواست از خبرنگار

  مطرح شده عليه اين نيروها؛

ن سايي نشداي در اين زمينه، مبني بر شنااشاره به اقدام پليس فرانسه به صدور بيانيه د)

  ب؛مأموران متهم به بدرفتاري و به اثبات نرسيدن وقايع گزارش شده در اين كتا

ريان ان در جآميز با معترضاشاره به متهم شدن مكرر پليس فرانسه به برخورد خشونت ه)

هاي دولت امانوئل مكرون، راضي به سياستتظاهرات اعت - » زردها جليقه«تظاهرات 

 جمهوري فرانسه؛رئيس

 بال كشتههاي گذشته، به دناشاره به تظاهرات شماري از منتقدان پليس فرانسه، در ماه و)

ا به نژادپرستي هگيري از اعتراضالهامآمريكايي، با  پوستسياهشدن جورج فلويد، شهروند 

  ؛عليه پليس فرانسه ،متحدهاياالتدر 

گيري كريستوف اشاره به برانگيخته شدن اعتراض بسياري از مأموران پليس عليه موضع ز)

كاركنان پليس ها عليه اين نيروها: كاستنر، وزير كشور سابق فرانسه، در قبال موج اعتراض

نشان داده و از » نرمش«معترضان از خود  ستنر در برابرابر اين باور بودند كه كريستوف ك

به تغيير وزير كشور  ناگزيرنكرده است. امري كه در نهايت امانوئل مكرون را » دفاع«ها آن

٢در جريان ترميم كابينه كرد ٩   ؛

  

، ١٣٩٩ ورماهشهري ١٢انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه  -٢

نكات  ي پيامبر اسالم (ص) از سوي نشريه شارلي ابدو.در خصوص بازنشر كاريكاتورها

     مهم اين گزارش به شرح زير است:  

                                                             
٢   ل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري يورونيوز. قاب ٩

 https://per.euronews.com/2020/09/03/racist-insults-and-suicide-of-collegue-french-reporter-
journey-inside-police-force 



  ٢٣                  )             ١١( اياالت متحده آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسهنگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

، شهريورماه ١١شنبه اظهارات مسئوالن نشريه فرانسوي شارلي ابدو، در روز سه الف) 

 اره جديدها به بازنشر كاريكاتورهاي خود از پيامبر اسالم (ص)، در شممبني بر تصميم آن

  اين نشريه؛

از  اشاره به يادآوري مورد حمله قرار گرفتن اين نشريه فكاهي از سوي گروهي ب)

 م (ص)؛ميالدي، به دليل انتشار كاريكاتورهاي پيامبر اسال ٢٠١٥گرايان، در سال افراط

دو، به ي اباشاره به در دسترس قرار گرفتن نسخه الكترونيكي شماره جديد نشريه شارل ج)

هريورماه ش ١١شنبه امبر اسالم (ص) بر روي جلد آن، از روز سههمراه كاريكاتورهايي از پي

 شهريورماه؛ ١٢و توزيع نسخه كاغذي جديد اين نشريه در روز چهارشنبه 

 ٢٠٠٥ال كاريكاتور پيامبر اسالم (ص) براي نخستين بار در س ١٢اشاره به انتشار  د)

يالدي به م ٢٠٠٦ر سال ميالدي، در يك روزنامه دانماركي و اقدام نشريه شارلي ابدو د

  انتشار اين كاريكاتورها براي بار نخست؛

به  جلسات رسيدگيزماني بازنشر اين كاريكاتورها با برگزاري نخستين اشاره به هم ه)

و  ٢٠١٥سال  شارلي ابدو در ژانويه فرد متهم به همدستي در حمله به تحريريه ١٤اتهامات 

  در پاريس؛ شهريورماه ١٢هارشنبه حمالت در پي آن در روزهاي آتي، در روز چ

ريه اين به تحري ٢٠١٥ژانويه سال  ٧در جريان حمله روز الزم به يادآوري است كه  و)

در  همدستي نفر كشته شدند. جلسات دادگاه رسيدگي به اتهامات افراد مظنون به ١٢ نشريه

  ؛) ادامه يابدماه آبان ٢٠( سال جاري نوامبر ١٠اين حمله قرار است تا روز 

ها موجي از اعتراض ازاينپيش (ص) انتشار كاريكاتورهاي پيامبر اسالمگفتني است كه  ز)

٣را در شماري از كشورهاي اسالمي برانگيخته بود ٠   ؛

                                                             
٣   گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: ٠

 https://per.euronews.com/2020/09/01/france-charlie-hebdo-magazine-to-publish-prophet-
muhammad-caricatures-again 



  ٢٤                                                                                                                             ٦٠گزارش راهبردي 

ل مكرون، شهريورماه، امانوئ ١٢، در روز چهارشنبه ه ولهشبكه خبري دويچبه گزارش  ح)

ه و حق ا قانون اساسي فرانسبانتشار چنين كاريكاتورهايي را سازگار جمهور فرانسه، رئيس

  ؛دانسته استدر اين كشور آزادي بيان و عقايد 

  

، ١٣٩٩اه شهريورم ١٠انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه  -٣

، دهجنجال انتشار داستان و تصوير يك نماينده فرانسوي در شمايل يك بردر خصوص 

  مبني بر:

انتشار تصاوير دنيل اوبونو، نماينده پارلمان فرانسه در شمايل يك برده و داستاني  الف)

٣ولور اكتوئل كارمحافظه نشريهدر  ،داريتخيلي درباره او در دوران برده ١ و اين كشور  

  ؛سياسيبزرگ به يك جنجال  تبديل شدن آن

رة خانم نامه فرانسوي در آخرين شماره خود، به انتشار داستاني دربااقدام اين هفته ب)

ان آفريقا در وضعيت تجربه مسئوليت مردم« مايهدرونداري با در دوران بردهابونو 

ه رانستصاويري از اين نماينده حزب ف ، به همراه»داري در قرن هجدهمدهشتناك برده

  د؛بوبه غل و زنجير كشيده شده  كهدرحالي(چپ راديكال)  ناپذيرتسليم

ين كردن ا وصيفاشاره به اظهارات خانم ابونو در واكنش به اقدام اين نشريه، مبني بر ت ج)

اد و توهيني به اجد« عنوانبهو به شمار آوردن آن  »كثافت نژادپرستانه«عنوان مطلب، به

ه ارلمان فرانسپاين نماينده »: پاك نخواهد شد گاههيچ«كه  »لكه ننگي«خود و » گذشتگان

 احتمال طرح شكايت از اين نشريه را نيز مطرح كرده است؛

شريه نجمهوري فرانسه، به محكوم كردن اقدام اشاره به اقدام امانوئل مكرون، رئيس د)

پس از  پوستهياس، در تماس تلفني با اين نماينده شهريورماه ٨ولور اكتوئل، در روز شنبه 

ان كاستكس، ، همچنين اقدام ژايهاي سياسي و رسانهاعتراض بسياري از شخصيت

   تصاوير؛ ، به درخواست جهت محكوميت آشكار و عمومي انتشار اينفرانسه وزيرنخست

                                                             
٣ ١ Valeurs Actuelles 



  ٢٥                  )             ١١( اياالت متحده آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسهنگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

 ٨ب نبه شش، در فرانسه» ليگ دفاع از حقوق سياهان آفريقايي«اشاره به اقدام اعضاء  ه)

دپرستي نژا ترويج«ود به دفتر نشريه و متهم كردن هيأت تحريريه آن به ، به ورشهريورماه

  ؛اين تجمع بدون درگيري و خشونت پايان يافتگفتني است كه : »عليه سياهان

پارلمان فرانسه در جريان طرح بازنگري اصولي از قانون الزم به يادآوري است كه  و)

نژاد  همآننژاد و «ن استدالل كه تنها يك را با اي» نژاد«واژه ميالدي،  ٢٠١٨اساسي در سال 

٣وجود دارد از قانون اساسي اين كشور حذف كرد» انساني ٢ .  

 
 

                                                             
٣   گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: ٢

 https://per.euronews.com/2020/08/30/france-lfi-obono-deputy-as-a-slave-in-valeurs-actuelles-
condemnation-until-macron 


