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درآمد:
در اين گزارش تحوﻻت مربوط به موارد نقض حقوق بشر در كشورهاي اياﻻتمتحده
آمريكا ،كانادا ،بريتانيا و فرانسه در شهريورماه و مهرماه  ،١٣٩٩بر اساس مقاﻻت،
گزارشها ،بيانيهها و اخبار آشكار بهدستآمده از سازمانهاي حقوق بشري مردمنهاد و
بينالمللي و رسانههاي گروهي ،1موردبررسي قرار گرفته است .محورهاي مهم اين بررسي
بهصورت خﻼصه به شرح زير است:

*اياﻻتمتحده آمريكا
 -١انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز ،در روز پنجشنبه  ٣مهرماه  ،١٣٩٩در
خصوص به خشونت كشيده شدن تظاهرات عليه تبرئه مﺄموران مظنون به قتل ،در چند
شهر اياﻻتمتحده .موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است:
الف( تظاهرات معترضان به صدور حكم تبرئه مﺄموران پليس مظنون به قتل بريانا تيلر،2
شهروند آمريكايي آفريقاييتبار ،در بسياري از شهرهاي اياﻻتمتحده و توصيف شدن آن از
سوي گروهي از فعاﻻن حقوق بشر ،بهعنوان »سقﻂجنين عدالت«؛
ب( اشاره به اقدام هيﺄت منصفِ دادگاهي در ايالت كنتاكي ،در روز چهارشنبه  ٢مهرماه ،به
مجرم شناختن يكي از سه متهم اين پرونده صرفاً به دليل »به خطر انداختن جان ديگران« و
تبرئه دو متهم ديگر ،بدون ورود ماهوي به مسﺌله قتل بريانا تيلر :بااينحال دادستان پرونده
گفته است كه اين حكم ،مانع تعقيب كيفري اين مﺄموران در ماجراي قتل خانم تيلر
نخواهد بود؛
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ج( اشاره به مورد اصابت گلوله پليس قرار گرفتن و كشته شدن بريانا تيلر ٢٦ ،ساله در
نخستين ساعات بامداد  ١٣مارس سال جاري ميﻼدي و در جريان تفتيش خانهاش در
لوئيويل كنتاكي و در جريان عمليات مبارزه با مواد مخدر :گفتني است كه حكمي كه براي
تفتيش خانه وي استفادهشده بود مربوط به مظنوني بود كه در آنجا زندگي نميكرد و در
خانه خانم تيلر هيچ ماده مخدري پيدا نشد؛
د( اين در حالي است كه تظاهرات در بسياري از شهرها و ازجمله لوئيويل به خشونت
كشيده شد .دو مﺄمور پليس شب گذشته )چهارشنبهشب( با شليك گلوله زخمي شده و به
بيمارستان منتقل شدند .اين خشونتها در حالي روي ميدهد كه دولت محلي ساعاتي
پيش از اعﻼم حكم دادگاه براي رويارويي با ناآراميهاي احتمالي وضعيت فوقالعاده اعﻼم
كرده بود3؛

 -٢انتشار گزارش از سوي ديدهبان حقوق بشر ،در روز چهارشنبه  ٢مهرماه  ،١٣٩٩در
خصوص ضرورت پرداختن اياﻻتمتحده به دشواريهاي اقتصادي و موارد تﺄثيرگذار بر
حقوق شهروندان درنتيجه شيوع بيماري كوويد  .١٩-موارد مهم اين گزارش عبارتاند از:
الف( اقدام اداره آمار اياﻻتمتحده به انتشار پيمايش ساﻻنه خود از جامعه آمريكا در هفته
گذشته ،شامل آمار مربوط به فقر ،نابرابري درآمد ،سﻼمت و موارد ديگر در سال ٢٠١٩
ميﻼدي پيش از شيوع بيماري كوويد – ١٩؛
ب( اشاره به وجود برخي از روندهاي مثبت در اين گزارش و درعينحال تﺄكيد آن بر
زندگي كردن بخشهاي عمدهاي از جمعيت كشور در فقر و بدون برخورداري از بيمه
درماني؛
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گزارش شبكه خبري يورونيوز .قابل بازيابي در لينك:
https://per.euronews.com/2020/09/24/breonna-taylor-protests-in-louisville-kentuckyunrest-violence-police
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ج( اشاره به دادههاي جديد ديگر بهدستآمده از اداره آمار در »پيمايش نبض خانوار«،
مبني بر رو به وخامت نهادن اين مشكﻼت بر اثر شيوع بيماري همهگير ،ضمن ابراز نگراني
جدي از تﺄثير آن بر حقوق مردم اين كشور؛
د( اشاره به ابعاد مثبت اين گزارش ،مبني بر كاهش  ٣,٥درصدي بيكاري در سال ٢٠١٩
ميﻼدي ،افزايش درآمد خانوارها و كاهش ميزان افرادي كه در فقر ميكنند به  ١٠.٥درصد
كه  ١,٣درصد پايينتر از سال  ٢٠١٨ميﻼدي است؛
ه( اشاره به ،درعينحال ،باﻻ باقي ماندن شاخص جيني – شاخص اندازهگيري نابرابريهاي
درآمدي – در ميزان  ،٠,٤٨كمي باﻻتر از خﻂ هشدار بينالمللي سازمان ملل كه رقم  ٠,٤را
نشان ميدهد :بهعبارتديگر  ٥رده باﻻي اين شاخص ٥١,٩ ،درصد از درآمد كشور را به
خود اختصاص ميدهند كه بيش از ميزان درآمد ساير ردههاي اين تقسيمبندي است و اين
به معناي حركت منافع و مزاياي اقتصادي بهسوي افراد با درآمد باﻻتر است؛
و( اشاره به آسيبپذير بودن اقتصادي بسياري از افراد و خانوادهها به لحاظ اقتصادي،
بهرغم كاهش يافتن ميزان فقر ،با توجه به ناگزير شدن  ٣٤ميليون تن از مردم اين كشور به
زندگي در فقر و ناتوان از دستيابي به معيار و ميزان كافي از معيشت؛
ز( اشاره به كاهش يكميليوني افراد برخوردار از بيمههاي درماني در سال  ٢٠١٩ميﻼدي
در قياس با سال گذشته آنكه بيشترين نرخ آن مربوط به افراد فقير است كه حدود
يكچهارم آنها از اين مزيت بهرهمند نيستند؛
ح( اشاره به رو به وخامت نهادن اين روند با شيوع بيماري كوويد –  ١٩و افزايش
بيسابقه تعداد افراد فاقد بيمههاي درماني ،همچنين تحت تﺄثير قرار گرفتن افراد برخوردار
از بيمههاي تﺄمين شده از سوي كارفرماها ،با توجه به از دست رفتن بسياري از مشاغل،
بهويژه در ميان كارگران با درآمد پايينتر :بهطوريكه در فاصله ماههاي فوريه و مه حدود
 ٥,٤ميليون كارگر پوشش بيمه خود را از دست دادند؛
ط( اشاره به حاكي بودن دادههاي ماه سپتامبر از مشكﻼت بيش از نيمي از خانوارهاي
آمريكايي ،بهويژه افراد كمدرآمد ،در زمينه پرداخت مخارج زندگي خود؛
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ي( اشاره به تﺄثير بستههاي كمكي به تصويب رسيده در كنگره در ماه مارس سال جاري
ميﻼدي ،به كاهش ميزان فقر در ابتدا و درعينحال از دست رفتن بسياري از اين مزايا با توجه
به پايان يافتن تاريخمصرف آن و ضرورت اقدام كنگره به فراهم آوردن كمكهاي بيشتر جهت
مقابله با فقر و نابرابري؛
ك( اشاره به ناكارآمدي واكنش دولت آمريكا در مقابله با بيماري كوويد –  ،١٩در زمينه
تمركز بر حقوق آسيبپذيرترين اقشار مردم كشور به لحاظ اقتصادي كه اين خود به
وضعيت وخيم ناشي از اين بيماري دامن ميزند؛
ل( تﺄكيد بر ضرورت اقدام كنگره به افزودن مزاياي بيكاري در دوران بحران و پوشش
دادن كارگران غيررسمي و فاقد اسناد و مدارك و ازاينرو حصول اطمينان از پوشش جامع
بيمههاي درماني و اجراي برنامههاي اجتماعي جهاني ،ازجمله پرداختهاي مالي به
خانوادهها و در نظر گرفتن مرخص استعﻼجي براي تمامي مردم4؛

 -٣انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايست مانيتور ،در روز سهشنبه ٢٥
شهريورماه  ،١٣٩٩در خصوص هراس از قرار گرفتن آمريكا در معرض تحقيقات مربوط به
جنايات جنگي با توجه به تداوم فروش تسليحات به عربستان و امارات و متحده عربي .نكات
مهم اين گزارش عبارت است از:
الف( تحقيق انجام شده از سوي روزنامه نيويورك تايمز ،مبني افزايش مخاطره مورد پيگرد
قرار گرفتن مقامهاي آمريكا براي جنايات جنگي ،بر سر فروش سﻼح به عربستان سعودي
و امارات متحده عربي ،بهويژه در پي اقدام دانلد ترامپ ،رئيسجمهوري اين كشور ،به
گشايش مسير فروش بيشتر سﻼحهاي پيشرفته به كشورهاي حوزه خليج )فارس( پس از
عاديسازي روابﻂ ابوظبي با رژيم اسرائيل؛

 4گزارش ديدهبان حقوق بشر .قابل بازيابي در لينك:
https://www.hrw.org/news/2020/09/23/us-needs-address-economic-hardship-rightsimpacts-covid-19
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ب( اشاره به حاكي بودن بيش از دهها مصاحبه انجام شده با مقامهاي كنوني و سابق دولت
آمريكا از عميقتر بودن نگرانيهاي حقوقي مربوط به فروش تسليحات ،در دو دوره
رياست جمهوري در اين كشور از موارد گزارش شده :بهعبارتديگر اين نگرانيها موجب
شده تا شماري از مقامهاي اين كشور وكيل خصوصي خود را به كار بگمارند تا مخاطرات
احتمال دستگيري آنها در خارج از كشور را مورد مباحثه و بررسي قرار دهند؛
ج( اشاره به نشﺄت گرفتن بخش عمده اين نگرانيها از استفاده از تسليحات آمريكا ،توسﻂ
عربستان سعودي و امارات متحده عربي در مورد هدف قرار دادن شهروندان غيرنظامي در جنﮓ
يمن – يكي از خونبارترين جنﮓهاي تاريخ منطقه در راستاي مقابله با نيروهاي انصارا...؛
د( اشاره به گزارش مفصل اخير تهيه شده از سوي محققان سازمان ملل در زمينه
خشونتهاي به وقوع پيوسته در يمن و درخواست آنها از شوراي امنيت براي ارجاع
اقدامات تمامي طرفهاي درگير جنﮓ به ديوان بينالمللي كيفري جهت مورد پيگرد قرار
دادن جنايات جنگي احتمالي؛
ه( اشاره به اظهارات محققان حقوقي آمريكا ،مبني بر امكانپذيري اقدام يك دادگاه خارجي به
متهم كردن مقامهاي اياﻻتمتحده بر اساس الگوي كشتارهاي بيهدف انجام شده توسﻂ
بمبارانهاي عربستان و امارات متحده عربي ،حتي درصورتيكه اطمينان كامل به توانايي اقدام
سازمان ملل به انجام تحقيقات حقوقي در اين زمينه به رهبري ديوان ﻻهه وجود نداشته باشد:
گفتني است كه برخي از كشورها ،ازجمله سوئد و آلمان ،در زمينه جنايات جنگي از حوزه
اختيارات قضايي جهاني برخوردار هستند؛
و( اشاره به بروز اين هراسها و نگرانيها در سال  ٢٠١٦ميﻼدي ،پس از تﺄكيد يكي از
وكﻼي وزارت خارجه اياﻻتمتحده در زمينه احتمال متهم شدن مقامهاي آمريكا به جرائم
جنگي كه البته اگرچه اين تحليل بنا بر تصميم عاليترين وكﻼي وزارتخانه ،با برخي از
مقامات اين نهاد در ميان گذاشته شد ،براي دفتر وزير خارجه فرستاده نشد؛
ز( اشاره به مناقشه به وجود آمده در كنگره در زمينه فروش سﻼح از سوي آمريكا به متحدان
خود در خليج )فارس( منجر به اقدام سال گذشته قانونگذاران به بهچالش كشيدن فروش
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تسليحات از سوي دولت دانلد ترامپ به عربستان سعودي كه وي با اعﻼم وضعيت اضطراري
ملي مبتني بر تهديد امنيتي )ادعايي( ايجاد شده از سوي ايران ،از كنگره سرپيچي كرد؛
ح( اشاره به تحقيق صورت گرفته در پي اين تحول مبني بر نه تنها ثبت نگرانيهاي
حقوقي بلندمدت بلكه ارائه گزارش مهمي در اين زمينه كه خود ميتواند موجب افزايش
مخاطرات حقوقي شده و در آينده بهعنوان شواهد موجود عليه مقامها يا دولت
اياﻻتمتحده مورد استفاده قرار گيرد؛
ط( اشاره به پرسشهاي جدي مطرح شده در زمينه تعهد ترامپ به فروش تسليحات
پيشرفته به امارات متحده عربي در پي عاديسازي روابﻂ با رژيم اسرائيل و قرار گرفتن
مقامات اياﻻتمتحده در معرض پيگردهاي حقوقي براي ارتكاب به جرائم جنگي با توجه
به فقدان تضمين در زمينه عدم استفاده اين كشور حوزه خليج )فارس( از تسليحاتي چون،
جتهاي جنگنده اف –  ٣٥عليه غيرنظاميان5؛

 -٤انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز ،در روز دوشنبه  ٢٤شهريورماه ،١٣٩٩
در خصوص بركناري يكي از معاونان كﻼنتر ايالت جورجيا به دليل مشت زدن به شهروند
سياهپوست .نكات مهم گزارش به شرح زير است:
الف( بركناري معاون كﻼنتر منطقه كليتون در ايالت جورجيا از كار ،به دنبال انتشار
تصاويري از وي در حال مشت زدن به يك مرد سياهپوست؛
ب( اشاره به صدور بيانيه از سوي پليس منطقه كليتون ،پس از انتشار ويدئوي برخورد
خشونتآميز با رودريك واكر ،6مرد سياهپوست  ٢٦ساله ،مبني بر محول شدن تحقيقات
جنايي درباره اين حادثه به دفتر دادستاني كليتون؛
ج( اشاره به دليل بركناري معاون كﻼنتر منطقه كليتون ،مبني بر استفاده »بيشازحد« از زور،
در قبال اين شهروند سياهپوست؛
 5گزارش پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايست مانيتور .قابل بازيابي در لينك:
https://www.middleeastmonitor.com/20200915-fear-of-war-crimes-probe-against-us-asarms-sales-continue-to-saudi-uae
6
Roderick Walker
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د( اشاره به انتشار ويدئوي دومي از زاويه ديگر ،عﻼوه بر تصاوير مشت خوردن رودريك
واكر از سوي معاون كﻼنتر ،مبني تصاوير كودكان گريان داخل يك خودرو درحاليكه يكي
از آنها پدر خود را صدا ميزند؛
ه( بنا به گزارشها رودريك واكر مسافر خودرويي بوده است كه مﺄموران پليس به دليل
چراغ شكستهاش آن را متوقف كرده بودند .اين مﺄموران سفيدپوست ،ازجمله معاون كﻼنتر
منطقه كليتون تصميم به بازداشت وي گرفته بودند؛
و( گفتني است كه تصاوير مشت زدن معاون سفيدپوست كﻼنتر منطقه كليتون به رودريك
واكر در حالي منتشر شده است كه تنشها در آمريكا بر سر تبعيض نژادي و خشونت
پليس در اين كشور طي ماههاي گذشته افزايش يافته است7؛

 -٥انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايست مانيتور ،در روز جمعه ٢١
شهريورماه  ،١٣٩٩در خصوص تبديل دست كم  ٣٧ميليون تن از مردم جهان به پناهجو بر
اثر »جنﮓ اياﻻتمتحده با تروريسم« .نكات مهم گزارش به شرح زير است:
الف( مطالعه انجام شده از سوي »پروژه هزينههاي جنﮓ« در دانشگاه براون ،تحت عنوان
»پناهجوسازي :بيجاشدگي ناشي از جنﮓهاي اياﻻتمتحده پس از يازده سپتامبر«8؛
ب( اشاره به بيجاشدگي دست كم  ٣٧ميليون نفر از مردم جهان بر اثر »جنﮓ
اياﻻتمتحده با تروريسم« در اين گزارش ،كه رقمي بيش از ميزان بيجاشدگان هر يك از
جنﮓهاي به وقوع پيوسته از سال  ١٩٠٠ميﻼدي ،به جز جنﮓ جهاني دوم است :اين در
حالي است كه كشورهاي غربي همچنان در حال دستوپنجه نرم كردن با هجوم پناهجويان
از كشورهاي جنﮓزده هستند؛
 7گزارش شبكه خبري يورونيوز .قابل بازيابي در لينك:
https://per.euronews.com/2020/09/14/us-police-punching-an-african-american-mandeputy-sheriff-fired?utm_source=newsletter&utm_medium=fa&utm_content=us-policepunching-an-african-american-man-deputy-sheriff-fired&_ope=eyJndWlkIjoiZTAx
MWVmYjZhZjY1ZjkxMGQyNjd mZm U2ND c0YWEzZTUifQ%3D%3D
8
Creating Refugees: Displacement Caused by the United States’ Post-9/11 Wars
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ج( اشاره به محافظهكارانه بودن اين رقم ) ٣٧ميليون پناهجو( و تﺄكيد بر امكانپذيري
دستيابي به رقم  ٥٩ميليون نفر ،بهعنوان ميزان واقعي بيجاشدگان؛
د( اشاره به تمركز اين گزارش بر تعداد افراد ،بهويژه شهروندان غيرنظامي بيجاشده از
كشورهاي مورد هدف اياﻻتمتحده در جنﮓ با تروريسم ،ازجمله افغانستان ،پاكستان،
سومالي و فيليپين و درعينحال ،لزوم توجه به برخورداري كشورهاي خاورميانه از
باﻻترين ميزان افراد بيجاشده :بهعنوانمثال ،تنها  ٩,٢ميليون تن بر اثر حمله اياﻻتمتحده
به عراق در سال  ٢٠٠٣ميﻼدي ،بيجا شدهاند كه خود بزرگترين عامل بحران پناهجويي به
شمار ميآيد؛
ه( اشاره به جنﮓافروزي متداوم نيروهاي نظامي اياﻻتمتحده براي مدت نزديك به دو
دهه در  ٢٤كشور جهان ،از زمان اقدام دولت جورج دبليو .بوش به آغاز مبارزه جهاني با
تروريسم ،در پي حمﻼت القاعده به اين كشور در  ١١سپتامبر  ٢٠٠١ميﻼدي؛
و( اشاره به عدم محاسبه تعداد كل افراد بيجا شده بر اثر جنﮓهاي آمريكا از سال ٢٠٠١
و به شمار آمدن اين گزارشها تنها بهعنوان »گزينشهاي سريع« از رويدادها كه به آشكار
ساختن تمامي قربانيان جنﮓهاي اياﻻتمتحده در كل نميپردازد؛
ز( اشاره به منجر شدن يافتههاي اين گزارش به بروز مباحثاتي در زمينه ميزان مسﺌوليت
اياﻻتمتحده و ديگر كشورهاي غربي متحد آن در جنﮓ با تروريسم ،با توجه به عواقب
ويرانگر آنكه موجب بيجاشدگي ميليونها تن از مردم و تبديل كشورها به حكومتهاي
شكستخورده شده است؛
ح( اشاره به گزارش نيويورك تايمز در مورد اقدام اياﻻتمتحده به پذيرش تعداد قابل
توجهي از پناهجويان از كشورهايي كه در آن به جنﮓ پرداخته ،ازجمله پذيرش حدود يك
ميليون تن از شهروندان آسياي جنوب شرقي پس از جنﮓ ويتنام و عدم اجراي برنامههاي
اين چنيني از سوي آمريكا يا ديگر شركاي غربي آن از زمان جنﮓهاي به وقوع پيوسته از
سال  ٢٠٠١ميﻼدي؛
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ط( در عوض ،اقدام اين كشورها به امتناع از پذيرش قربانيان جنﮓ با تروريسم ،به همراه
افزايش مخاطرهآميز گروههاي راست افراطي كه از هجوم پناهجويان در راستاي منافع
سياسي خود بهره بردهاند9؛
 -٦انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز ،در روز جمعه  ٢١شهريورماه  ،١٣٩٩در
خصوص اقدام اياﻻتمتحده به اخراج  ٨٨٠٠كودك مهاجر بر اساس قوانين مربوط به
بيماري كوويد –  .١٩نكات مهم گزارش به شرح زير است:
الف( اقدام دولت اياﻻتمتحده به رهگيري  ٨٨٠٠كودك مهاجر بدون سرپرست ،در روز
 ٢٠مارس سال جاري ميﻼدي ،در مرز با مكزيك و اخراج آنها بر اساس قوانين مربوط به
محدود كردن گسترش ويروس كرونا در داخل اياﻻتمتحده؛
ب( اشاره به امتناع دولت دانلد ترامپ ،از ماه ژوئن سال جاري ميﻼدي به اعﻼم آمار
مربوط به اين كودكان و تنها اعﻼم اخراج  ٢٠٠٠كودك :اين در حالي است كه مدافعان
حقوق مهاجران تﺄكيد كرده بودند كه تعداد بيشتري از كودكان احتماﻻً هدف اين قوانين
قرار گرفتهاند؛
ج( يادآوري كردن اقدام دولت آمريكا ،در روز  ٢١مارس سال جاري ميﻼدي ،به اجرايي
كردن قوانين جديد مرزي ،مبتني بر حذف قوانين مربوط به حمايت از كودكان در برابر
قاچاقچيان انسان :گفتني است كه قوانين قديمي به خانوادههاي مهاجر اين فرصت را
ميداد تا در دادگاه مهاجرت آمريكا درخواست پناهندگي بدهند؛
د( اشاره به اظهارات مقامهاي دولت آمريكا ،مبني بر اتخاذ اين قوانين اضطراري با هدف
متوقف كردن گسترش بيشازحد ويروس كرونا در داخل پناهگاهها و اردوگاههاي مهاجران

 9گزارش پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايست مانيتور .قابل بازيابي در لينك:
ople-made-refugees-by-us-

 https://www.middleeastmonitor.com/20200911-at-least-3٧war-on-terror
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و در ميان شهروندان اياﻻتمتحده و در پي آن اقدام عاجﻼنه به اخراج مهاجران ،ازجمله
كودكان بدون سرپرست ،بدون در نظر گرفتن روندهاي استاندارد مهاجرتي؛
ه( اشاره به اتخاذ موضع سرسختانه در قبال مهاجران قانوني و غيرقانوني از سوي دانلد
ترامپ ،با توجه به تﻼش وي براي انتخاب مجدد در انتخابات رياستجمهوري سال
جاري در سوم نوامبر؛
و( اشاره به اظهارات مدافعان حقوق مهاجران مبني بر منجر شدن اجراي اين قوانين جديد
به در معرض مخاطره جدي قرار گرفتن مهاجران :دولت فدرال آنها را براي چند روز تا
چند هفته در هتلهايي با مقاطعهكارهاي بدون مجوزي جا ميدهد تا از آنها نگهداري
كنند .اين مدافعان گفتهاند ،اطﻼعات شخصي كودكان در سامانههاي رايانهاي معمول ثبت
نميشوند و اين امر پيگيري وضعيت آنها را تقريباً غيرممكن ميسازد؛
ز( اشاره به اظهارات مارك مورگان ،10رئيس اداره حفاظت مرزي و گمركي آمريكا ،در ماه
ژوئن سال جاري ،مبني بر اخراج حدود  ٢٠٠٠كودك بيسرپرست تحت قوانين و
دستوران جديد :گفتني است كه اتحاديه آزاديهاي مدني آمريكا از دولت بابت اين دستور
در ماه ژوئن شكايت كرده بود؛
ح( عﻼوه بر اخراج  ٨٨٠٠كودك ،دولت آمريكا گفته است كه در مجموع  ١٥٩هزار
مهاجر و  ٧٦٠٠خانواده را از اين كشور اخراج كرده است.11

Mark Morgan
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 11گزارش خبرگزاري رويترز .قابل بازيابي در لينك:
https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-children-idUSKBN26301L

١٣

نگاهي به كارنامه حقوق بشري اياﻻت متحده امريكا ،كانادا ،بريتانيا و فرانسه )(١٢

*كانادا
 انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايست مانيتور ،در روز جمعه ٢٨شهريورماه  ،١٣٩٩در خصوص مورد انتقاد قرار گرفتن دانشگاه كانادا براي لغو پيشنهاد
شغلي ،به دليل تحت فشار قرار گرفتن از سوي حامي مالي طرفدار اسرائيل .نكات محوري
اين گزارش عبارتاند از:
الف( گرفتار شدن دانشكده حقوق دانشگاه تورنتو در مشاجرهاي در پي تصميم رئيس
دانشكده حقوق اين دانشگاه به لغو پيشنهاد سمت مديريتي به ولنتينا آزارووا ،12استاد
سرشناس بينالمللي به دليل سوابق وي در زمينه افشاء موارد نقض حقوق بشر از سوي
رژيم اسرائيل در فلسطين؛
ب( اشاره به اقدام چندين محقق داخلي و بينالمللي به ارسال نامه به دانشگاه به نشانه
اعتراض به اين تصميم به گفته روزنامه استار :گفتني است كه قرار بوده خانم آزارووا
سمت مديريت برنامه بينالمللي حقوق بشر اين دانشكده را بر عهده بگيرد؛
ج( اشاره به گزارش روزنامه استار در اين زمينه – كه شاهد نامهنگاري ميان دانشگاه و
اعضاي هيﺄت علمي دانشكده بوده – مبني بر تحت فشار قرار گرفتن دانشگاه تورنتو از
سوي يك قاضي طرفدار رژيم اسرائيل كه يكي از حاميان مالي اين دانشگاه نيز به شمار
ميآيد ،جهت لغو اين پيشنهاد كاري؛
د( اشاره به اقدام برخي از اساتيد و كاركنان دانشگاه به استعفا از مقام خود در اعتراض به
اين تصميم دانشگاه ،ازجمله اودري مكلين ،13رئيس كميته مشورتي دانشكده و يكي از
اعضاء هيﺄت گزينش آزارووا كه به اتفاق آراء وي را براي اين سمت برگزيده بودند؛
ه( اشاره به ارسال نامهاي از سوي دانشگاه به روزنامه استار ،مبني بر انكار ارائه پيشنهاد اين
سمت به آزارووا و انكار هرگونه اقدام در زمينه لغو آن :اين در حالي است كه دو تن از

Valentina Azarova
Audrey Macklin
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مديران سابق برنامه بينالمللي حقوق بشر در نامهاي به رئيس دانشكده حقوق اين ادعا را
رد كردهاند؛
و( اشاره به دفاع اساتيد همكار سابق خانم آزارووا از موضع او در قبال رژيم اسرائيل،
ضمن ابراز نگراني در خصوص تﻼش هاي انجام شده در راستاي خاموش كردن منتقدان
اين حكومت اشغالگر در زمينه موارد نقض سابقهدار حقوق بشر و حقوق بينالملل ،بهويژه
در رابطه با پروژه غيرقانوني شهركسازيها كه بهطورقطع غيرقانوني است؛
ز( گفتني است كه خانم آزارووا به تدريس در رشته حقوق و حقوق بينالملل پرداخته ،در
زمينه ايجاد سازوكارهاي اجراي حقوق بشر در كشورهاي اروپايي و ديگر كشورها فعاليت
كرده و به ارائه خدمات مشاوره به هيﺄتهاي حقيقتياب سازمان ملل پرداخته است ،البته
اين تنها بخشي از فعاليتهاي وي در زمينه حقوق بشر به شمار ميآيد.14

*بريتانيا
 -١انتشار گزارش از سوي ديدهبان حقوق بشر ،در روز چهارشنبه  ٢مهرماه  ،١٣٩٩در
خصوص قصد بريتانيا براي ممانعت به عمل آوردن از اجراي عدالت در مورد جنايات
جنگي .نكات مهم اين گزارش عبارت است از:
الف( تﻼش دولت بريتانيا براي جلب موافقت پارلمان اين كشور با »ﻻيحه عمليات
خارجي« ،در راستاي امكانناپذير ساختن پيگرد حقوقي سربازان بريتانيايي براي اعمال
شكنجه و ديگر جنايات جنگي كه در خارج از كشور مرتكب شدهاند؛
ب( اشاره به حاكي بودن حمايت دولت از اين ﻻيحه از تحقير و اهانت به حاكميت قانون،
نقض تعهدات بينالمللي بريتانيا جهت مورد پيگرد قرار دادن بدترين جنايتها و بروز
خطر تلقي معافيت از مجازات در قبال سوءاستفادههاي شديد؛

 14گزارش پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايست مانيتور .قابل بازيابي در لينك:
https://www.middleeastmonitor.com/20200918-canada-university-under-fire-forrescinding-job-offer-due-to-pressure-from-pro-israel-donor
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ج( اشاره به تاريخ بلندمدت و شرمآور بريتانيا در مورد پيگرد و مجازات قرار دادن
شهروندان مسﺌول خود در جرائم عمده به وقوع پيوسته در خارج از كشور :اشاره به
قتلعام آمريتسار در هند و اعمال شكنجه گسترده در كنيا در دهه  ١٩٥٠ميﻼدي ،كه بدون
مجازات مسﺌوﻻن آن خاتمه يافت؛
د( اشاره به شواهد گسترده بهدستآمده از اقدام برخي از نيروهاي بريتانيايي به ارتكاب
موارد سوءاستفاده جدي از زنداني آنكه غالباً مصداق جنايت جنگي است و در برخي
مواقع منجر به مرگ آنها شده است؛
ه( تﺄكيد بر ضرورت اطﻼع يافتن فرماندهان و وزراء دولت از اين موارد و ممانعت به عمل
آوردن از آن ،چراكه ناكارآمدي در ممانعت به عمل آوردن از وقوع جرائم جنگي خود
تخلف كيفري است؛
و( اشاره به مورد پيگرد قرار نگرفتن و محكوم نشدن هيچيك از سربازان بريتانيايي ،بهرغم
وجود شواهد و مدارك گسترده در اين زمينه ،ازجمله در ماجراي مورد ضرب و شتم قرار
گرفتن بها موسي ،مسﺌول پذيرش هتلي در عراق ،و زنداني نيروهاي بريتانيايي منجر به
مرگ وي كه در پي آن تنها يك سرباز بريتانيايي محكوم به تحمل يك سال حبس شد؛
ز( اشاره به اقدام دولت بريتانيا به مداخله مستقيم جهت ممانعت از مورد پيگرد قرار
گرفتن اتباع خود با مختومه اعﻼم كردن تحقيقات جاري در زمينه جرائم ادعايي مرتكب
شده از سوي اين نيروها در عراق و افغانستان پيش از تكميل شدن آنها؛
ح( اشاره به حاكي بودن اين قانون جديد از پيام آشكار دولت در زمينه قصد آن جهت
ممانعت به عمل آوردن از اجراي عدالت در قبال جديترين جرائم مرتكب شده از سوي
اتباع بريتانيايي عليه مردم كشورهاي ديگر ،ضمن تﺄكيد بر ضرورت رد آن از سوي
پارلمان15؛

 15گزارش ديدهبان حقوق بشر .قابل بازيابي در لينك:
https://www.hrw.org/news/2020/09/23/uk-seeks-stop-justice-war-crimes
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 -٢انتشار گزارش از سوي ديدهبان حقوق بشر ،در روز جمعه  ٢١شهريورماه  ،١٣٩٩در
خصوص آسيب ديدن حقوق بشر در صورت اقدام بريتانيا به اجراي برگزيت به هر بهايي.
نكات مهم گزارش به شرح زير است:
الف( وقوع كمبود در زمينه تﺄمين مواد غذايي در روزهاي نخست شيوع ويروس كرونا،
بهرغم بروز اختﻼفهاي بسيار ناچيز در اين روند و درعينحال تﺄكيد بر امكان وقوع
اختﻼلهاي جدي در زمينه تﺄمين مواد غذايي ،رو به وخامت نهادن كمبودها و آسيب ديدن
حق بر غذاي مردم بريتانيا در صورت تداوم يافتن اقدامات دولت اين كشور در راستاي
قطع روابﻂ خود با اتحاديه اروپا به هر بهايي؛
ب( يادآوري كردن اقدام بريتانيا به ترك اتحاديه اروپا در ژانويه  ٢٠٢٠ميﻼدي ،اما به شمار
آمدن آن همچنان بهعنوان بخشي از منطقه تجارت آزاد اتحاديه اروپا تا پايان ماه دسامبر
سال جاري؛
ج( اشاره به بروز خطر واقعي اختﻼل در زمينه واردات مواد غذايي و دارويي به بريتانيا ،با
توجه به مورد بازرسي قرار گرفتن كاميونها و كشتيهاي حامل اين كاﻻها ،در صورت عدم
موفقيت اين كشور و اتحاديه اروپا به دستيابي به توافق در زمينه روابﻂ تجاري تا پايان سال
جاري ميﻼدي و اين امري نگرانكننده است ،ازآنجاكه بريتانيا دست كم يكچهارم از مواد
غذايي خود را از اتحاديه اروپا وارد ميكند؛
د( اشاره به نتايج ارزيابي ريسك دولت بريتانيا در سال  ٢٠١٩ميﻼدي ،مبني بر بروز
اختﻼل در زمينه تﺄمين مواد غذايي تازه و افزايش بهاي كاﻻها در صورت عدم توافق اين
كشور با اتحاديه اروپا و نتايج تحقيقات ديدهبان حقوق بشر در اين زمينه ،مبني بر تحت
تﺄثير قرار گرفتن نامتناسب مردم برخوردار از درآمدهاي پايين در اين صورت؛
ه( اشاره به دشوار بودن مذاكرات برگزيت و منجر شدن عزم دولت بريتانيا براي محدود
نكردن خود بر اساس روابﻂ با اتحاديه اروپا به اتخاذ گزينههاي سياسي برخوردار از
مخاطرات جدي براي حقوق مردم اين كشور؛
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و( اشاره به اقدام بريتانيا به ملحق نشدن به قوانين داخلي منشور حقوق بنيادين اتحاديه
اروپا كه ضامن حقوق كارگران و ديگر حقوق تعيينشده از سوي اتحاديه اروپا ،ازجمله
رعايت برابري در برخورد با كارگران پارهوقت در آينده است؛
ز( اشاره به امتناع بريتانيا از متعهد شدن به احترام به قانون حقوق بشر اروپا ،باوجوداينكه
اين اقدام موجب به مخاطره افكندن همكاري اتحاديه اروپا در زمينه امنيت و عدالت
كيفري ميشود كه به تﺄمين ايمني مردم اين كشور كمك ميكند؛
ح( اين در حالي است كه دولت بريتانيا در روزهاي اخير در مواردي اظهار داشته كه به
توافق الزامآور بينالمللي سال گذشته خود با اتحاديه اروپا مبني بر حصول اطمينان از باز
ماندن مرز ميان ايرلند شمالي با جمهوري ايرلند ،بهرغم مخاطرات آشكار ناشي از بروز
خشونت در صورت بازگشت مرزهاي سخت ،پايبند نميماند؛
ط( بايد خاطرنشان كردن كه مسﺌوليت اصلي هر دولتي حفظ ايمني مردم آن كشور است و
دولت بريتانيا در صورت قطع روابﻂ خود با اتحاديه اروپا در اين راستا ناكارآمد خواهد بود16؛

 -٣انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين ،در روز يكشنبه  ٢٣شهريورماه  ،١٣٩٩در
خصوص برنامه دولت بريتانيا براي حذف حمايتهاي مهم حقوق بشري .نكات محوري
اين گزارش عبارتاند از:
الف( قصد دولت بريتانيا براي انصراف از اجراي بخشهايي از كنوانسيون حقوق بشر اروپا
بهمنظور سرعت بخشيدن به اخراج پناهجويان و حمايت از نيروهاي نظامي خارج از كشور در
قبال اقدامات حقوقي؛
ب( اشاره به اقدام مشاوران دولت به اعمال هماهنگي ميان طرح هاي پيشنهادي در راستاي
ممانعت به عمل آوردن از دعاوي كه از نگاه دولت ،قضات در آن »فراتر از اختيارات و
قدرت خود عمل كردهاند«؛
 16گزارش ديدهبان حقوق بشر .قابل بازيابي در لينك:
https://www.hrw.org/news/2020/09/11/uks-bid-brexit-all-costs-will-damage-human-rights
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ج( اشاره به منجر شدن اين محدوديتها به ممانعت به عمل آمدن از اقدام مهاجران و
پناهجويان به استفاده از قانون جهت عدم اخراج از بريتانيا و حمايت از سربازان بريتانيايي
در قبال دعاوي مربوط به عمليات آنها در خارج از كشور؛
د( اشاره به در هم آميختن عزم دولت بريتانيا در راستاي تحديد اختيارات حقوق بشري با
مذاكرات خروج اين كشور از اتحاديه اروپا و مقاومت دولت در برابر ارائه تعهدي رسمي
براي پيوستن به كنوانسيون حقوق بشر؛
ه( اشاره به تصويب رسيدن قانون حقوق بشر در اين كشور ،در سال  ١٩٩٨توسﻂ دولت
حزب كارگر ،مبتني بر الحاق قوانين كنوانسيون در قانون بريتانيا كه مدتها است مورد
هدف و انتقاد محافظهكاران بوده است؛
و( اشاره به تعهد حزب محافظهكار در مانيفست انتخاباتي خود در سال گذشته ،به روزآمد كردن
اين قانون و حصول اطمينان از وجود توازن ميان حقوق فردي با امنيت ملي و دولت كارآمد؛
ز( يادآوري كردن نظارت شوراي اروپا بر كنوانسيون حقوق بشر مشتمل بر  ٤٧عضو ،ازجمله
روسيه و تركيه و گفتني است كه بﻼروس تنها كشور عضو اتحاديه اروپا است كه اين كنوانسيون را
امضاء نكرده است؛
ح( اشاره به مخالفت حزب كارگر و وكﻼي برجسته با حمﻼت اخير دولت به قانون حقوق بشر.17
*فرانسه
 انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز ،در روز جمعه  ٢٨شهريورماه  ،١٣٩٩درخصوص مسﺌله حجاب در مجلس ملي فرانسه .موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است:
الف( اقدام شماري از نمايندگان مجلس ملي فرانسه ،در روز پنجشنبه  ٢٧شهريورماه ،به
ترك جلسه كميسيون تحقيق اين نهاد در اعتراض به پوشش حجاب يكي از شاهدان؛

 17گزارش روزنامه گاردين .قابل بازيابي در لينك:
https://www.theguardian.com/law/2020/sep/13/uk-government-plans-to-remove-keyhuman-rights-protections
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ب( اشاره به حضور يافتن مريم پوژتو ،نايب رئيس يكي از اصليترين اتحاديههاي
دانشجويان فرانسه با پوشش حجاب در جلسه كميسيون تحقيق مجلس ملي ،با هدف اداي
شهادت در برابر اعضاء كميسيون در مورد تﺄثير بحران شيوع ويروس كرونا بر روي زندگي
كودكان و جوانان؛
ج( اشاره به اقدام يكي از نمايندگان حزب راستگراي جمهوريخواهان پس از آغاز
سخنان مريم پوژتو به دادن تذكري آئين نامهاي و به شمار آوردن پوشش حجاب بهعنوان
عامل خﻼف »اصل ﻻئيسيته« در جمهوري و مجلس ملي فرانسه؛
د( اشاره به اقدام ساندرين مورك ،رئيس كميسيون تحقيق به وارد ندانستن اين تذكر ،ضمن
تﺄكيد بر عدم ممنوعيت استفاده از نمادهاي مذهبي از سوي افرادي كه براي اداي شهادت در
كميسيون حاضر ميشوند؛
ه( اشاره به اقدام شماري از نمايندگان حزب جمهوريخواهان به همراه يك نماينده از
حزب حاكم »جمهوري به پيش« ،به ترك جلسه كميسيون به نشانه اعتراض ،پس از رد اين
تذكر آئين نامهاي؛
و( اشاره به اقدام ان كريستين ﻻنﮓ ،نماينده مجلس ملي فرانسه از حزب »جمهوري به
پيش« ،به پيشنهاد دادن در زمينه ممنوع اعﻼم شدن استفاده از نمادهاي مذهبي در جريان
اداي شهادت در جلسات كميسيونهاي مجلس18؛
ز( اشاره به اقدام يانيك ژدو ،رهبر حزب سبزهاي فرانسه به يادآوري عضويت آبه پير،
كشيش كاتوليك در مجلس ملي فرانسه در دهههاي  ١٩٤٠و  ١٩٥٠ميﻼدي ،ضمن تﺄكيد بر
حاكي بودن جنجال كنوني بر سر حجاب يكي از شاهدان جلسه كميسيون اين مجلس ،از
»نقض كامل اصول ﻻئيسيته«؛
 18ان كريستين ﻻنﮓ ،نماينده مجلس ملي فرانسه از حزب »جمهوري به پيش« در مورد اين تصميم خود گفت» :به عنوان يك
نماينده زن و فردي فمينيست كه به ارزشهاي جمهوري ،ﻻئيسيته و حقوق زنان پايبند است ،نميپذيرم كه فردي در جلسات
مجلس ملي با حجاب حضور پيدا كند .حجاب براي من نمادي از سلطهپذيري ]در برابر مردان[ است «.سگولن رويال ،نامزد
پيشين حزب سوسياليست در انتخابات رياست جمهوري فرانسه نيز گفت كه در صورت حضور در جلسه كميسيون تحقيق
مجلس ملي به نشانه اعتراض به حجاب مريم پوژتو اين جلسه را ترك ميكرد.
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ح( گفتني است كه چند سياستمدار فرانسوي ،ازجمله مارلن شياپا ،عضو هيﺄت دولت فرانسه
در سال  ٢٠١٨ميﻼدي ،از انتخاب مريم پوژتو بهعنوان نايب رئيس اتحاديه ملي دانشجويان
فرانسه به دليل حجاب او انتقاد كرده بودند .مارلن شياپا كه اكنون وزير امور شهروندي است
در آن زمان وزير مشاور در زمينه برابري حقوق زنان و مردان بوده است.19

 19گزارش شبكه خبري يورونيوز .قابل بازيابي در لينك:
https://per.euronews.com/2020/09/18/hijab-in-french-national-assembly-critics-of-islamicveil-left-a-committee-meeting

