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  درآمد:

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

ها، ، بر اساس مقاالت، گزارش١٣٩٩آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در مهرماه و آبان ماه 

المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندستا و اخبار آشكار بههبيانيه

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

  خالصه به شرح زير است:

  

  متحده آمريكا*اياالت

در  ،١٣٩٩آبان ماه  ٧بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -١

. متحدهاالتهاي ذهني در ايخصوص نادرستي استفاده از زور در قبال افراد مبتال به ناتواني

       اند از:       موارد مهم اين گزارش عبارت

٢كشته شدن والتر والس جونيور الف) ساله فاقد سالمت روان، در فيالدلفيا و  ٢٧، مرد 

لندباالي افراد ناتوان و معلول قرار گرفته در معرض افزوده شدن نام او به فهرست ب

  ؛متحدهاياالتخشونت پليس در 

 كه همسرش نيز –ل روحي شديد از سوي والتر والس اشاره به تجربه كردن اختال ب)

  بان ماه،آ ٥روز دوشنبه  در بعدازظهر -باردار بوده و فرزندشان به زودي متولد خواهد شد 

هاي پزشكي و اس با اورژانس و درخواست براي دريافت كمكاقدام خانواده وي به تم

  حنه؛صرسيدن مأموران پليس به  ابتدا حالباايندرماني (درخواست آمبوالنس) و 

 سويبهاز نشانه رفتن دو مأمور پليس با اسلحه  آمدهدستبهاشاره به حاكي بودن تصاوير  ج)

كردن او و تالش مادر وي براي تسليم –كه با چاقو در خيابان سرگردان بوده است  –والس 

                                                             
)؛ شبكه خبري يورونيوز The Guardianروزنامه گاردين ( )؛Amnesty Internationalالملل (سازمان عفو بين ١
)Euronews بان حقوق بشر (ديده)؛Human Rights Watchدل ايست آي (تحليلي مي -پايگاه خبري )؛Middle East 

Eyeشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛BBC.Comشبكه خبري دويچه وله ( )؛Deutsche Welle تحليلي  –پايگاه خبري ) و
  .)Middle East Monitor (MEMO)ميدل ايست مانيتور (

٢ Walter Wallace Jr. 
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سرانجام قرار گرفتن والس در معرض شليك چندباره پليس پس از امتناع او از پذيرش دستور 

  ها براي انداختن چاقوي خود؛آن

 حالرعينداشاره به كشته شدن والس در مقابل ديدگان مادر، دوستان و همسايگانش و  د)

 زدايي از اين موقعيت و ياان پليس براي تنشعدم انجام تالش الزم از سوي مأمور

 ؛غير مهلكهاي مديريت آن به كمك سالح

 سوم تا نيمي ازكدر اين زمينه مبني بر برخورداري حدود ي شدهانجاماشاره به مطالعه  ه)

ني ي ناتوانوع تمامي افراد قرار گرفته در معرض حوادث مبتني بر استفاده پليس از زور، از

پوستان توسط روحي و رواني خاص، همچنين كشته شدن سه برابري سياه شرايط ازجمله

 پليس در قياس با سفيدپوستان؛

ر ز پليس دهاي محلي و ايالتي به پايان دادن به استفاده اتأكيد بر ضرورت اقدام دولت و)

دامات ي اقاجراهاي سالمت روان و در عوض، قبال حوادث مربوط به افراد مبتال به بحران

ها جهت كاهش تنش از شرايط بحراني و آميز و حمايتي در قبال آنخشونتغير

  پراضطراب؛

ات و در زمينه ارائه خدم ازجملهها در جوامع، گذاري دولتتأكيد بر ضرورت سرمايه ز)

هاي سالمت روحي قابل دسترس و مناسب به لحاظ مالي، جهت پرداختن به حمايت

  شود؛نهادن استرس و اضطراب مي مسائل اجتماعي كه موجب رو به وخامت

گفتني است كه استفاده پليس از زور در اين شرايط موجب رعايت حقوق شهروندان  ح)

٣آيدهاي سالمت روح به شمار نمينشده و پاسخي كارآمد به بحران   ؛

  

ر د، ١٣٩٩آبان ماه  ٢الملل، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -٢

زمان متحده در حمايت از معترضان در قبال خشونت، همدي پليس اياالتخصوص ناكارآم

نكات مهم اين گزارش . جمهوري در اين كشوربا نزديك شدن زمان انتخابات رياست

   عبارت است از:

                                                             
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده ٣

 https://www.hrw.org/news/2020/10/28/use-force-wrong-response-mental-health-us 
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هاي پليس آمريكا در حمايت ت صلح: ناكارآمديشكس«انتشار گزارش تحت عنوان  الف)

٤از معترضان در قبال خشونت ي قانون در سراسر اجرامبني بر شكست نهادهاي » 

متحده در زمينه تسهيل برخورداري مردم از حق بنيادين آزادي تشكيل تجمعات اياالت

ال شده از هاي اعمها در قبال خشونتها و ضداعتراضآميز و حمايت از اعتراضمسالمت

  ها؛هاي مسلح و ديگر گروهسوي گروه

ها و ضد آميز ضد نژادپرستي و اعتراضاشاره به برگزاري هزاران تجمع صلح ب)

متحده از زمان به قتل رسيدن جورج فلويد در ماه مه هاي سياسي در سراسر اياالتاعتراض

 ٢٠٠ود تيجه كه در حدالملل به اين نسال جاري ميالدي به دست پليس و دستيابي عفو بين

هاي متقابل، نيروهاي پليس در كنندگان در اعتراضآميز ميان مشاركتمورد حادثه خشونت

آميز حت صلغالب موارد، در اتخاذ اقدامات بازدارنده جهت ممانعت از اخالل در اجتماعا

 ها حمايت به عمل آورد؛ناموفق عمل كرده و نتوانسته از معترضان در قبال خشونت

آميز در هاي خشونتالملل به مستندسازي و تأييد تقابلاشاره به اقدام سازمان عفو بين ج)

هاي آمريكا، از ماه مه تا درصد از تمامي ايالت ٧٥ها در حدود ها و ضداعتراضاعتراض

ها ضعترااسپتامبر سال جاري ميالدي و ناكارآمدي نيروهاي مجري قانون در مديريت اين 

  :ضان در قبال خشونت ازجمله در زمينهو حمايت از معتر

روز مستقر نمودن ميزان مكفي از نيروهاي آموزش ديده پليس جهت پرداختن به ب -

  ضد معترضان؛ وهاي احتمالي ميان معترضان خشونت

ها و در صورت لزوم اجتناب زدايي از تنشجدا كردن معترضان از ضد معترضان و تنش -

  ميز؛آهاي خشونتاز وقوع تقابل

شده از آميز انجامهاي خشونتممنوع اعالم كردن و ممانعت به عمل آوردن از تهديد -

 آميز؛جتماعات مسالمتها و افراد مسلح در اسوي گروه

آميز با مداخله در مباحثات ميان معترضان و ضد متوقف ساختن اقدامات خشونت -

 معترضان؛

                                                             
٤ Losing the Peace: US Police Failures to Protect Protesters from Violence 



  ٦                                                                                                                           ١٠٢گزارش راهبردي 

 

ون ي قانرااجخشونت در واكنش نيروهاي  تمايز قائل شدن ميان فعاالن خشن و فارغ از -

آميز، ازجمله از طريق اجتناب از پراكندگي اجتماعات در صورت به حوادث خشونت

 ها؛آميز بودن آنصلح

عتراض اها اعتراض و ضد اشاره به غايب بودن نسبي يا كامل پليس از صحنه بيش از ده د)

هاي مسلح ل و اشاره به حضور گروهالملازمان عفو بينسآميز مستند شده از سوي خشونت

  آميز در غالب اين حوادث؛هاي خشونتعنوان عامل بروز تقابلبه

ضور ها و اقدامات دولت ترامپ به ظاهراً ترغيب حاشاره به منجر شدن لحن، سياست ه)

طور غيرقانوني معترضان و ضد معترضان را در سراسر هاي مسلح كه بهگسترده گروه

  دهند؛قرار ميكشور موردحمله 

وح به در تمامي سط ي قانوناجرامتحده و تأكيد بر ضرورت اقدام مقامات دولت اياالت و)

ادي ها و عملكرد نيروهاي پليس در راستاي تسهيل برخورداري مردم از آزاصالح سياست

 آميز و حمايت از معترضان در قبال تهديد گستردهبرگزاري اجتماعات مسالمت

  پيشگيري؛هاي قابل خشونت

هاي فدرال، به ها، با توجه به غياب حمايتتأكيد بر ضرورت اقدام سطوح محلي دولت ز)

هاي اجرايي موقت جهت ها در قبال خشونت، از طريق صدور فرمانتأمين امنيت اعتراض

گيري و اجتماعات هاي رأيها، حوزهتحديد حضور سالح در اماكن عمومي، پارك

الل جهت ممانعت از بروز اخ ي قانوناجرازش دادن به نهادهاي آميز و از طريق آموصلح

هاي مدني در طول آميز و فعاليتهاي مسالمتهاي مسلح در اعتراضاز سوي افراد و گروه

  دوره انتخابات؛

درنگ نيروهاي پليس در سطوح شهري، بخشي، ايالتي و تأكيد بر ضرورت اقدام بي ح)

هاي ويژه در زمينه اقدامات مطابق با حقوق بشر موزشي آاجرافدرال به اصالح عملكرد و 

آميز بر اساس تعهدهايشان مطابق با قانون اساسي و حمايت از اجتماعات صلح

٥متحده و عملكرد مناسب در زمينه مديريت اجتماعاتاياالت   ؛

                                                             
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين ٥
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، در ١٣٩٩آبان ماه  ٢انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز جمعه  -٣

كودك جدا شده از  ٥٤٥متحده در يافتن والدين م موفقيت دولت اياالتخصوص عد

  خانواده خود در مرز اين كشور با مكزيك، مبني بر:

دك جدا كو ٥٤٥هاي مدني آمريكا، مبني بر پيدا نشدن والدين اعالم اتحاديه آزادي الف)

» رل صفتحم«شده از خانواده خود در مرزهاي اين كشور با مكزيك، بر اساس سياست 

ران خانواده ميالدي هزا ٢٠١٨دولت دانلد ترامپ در قبال مهاجران: گفتني است كه در سال 

ين ها در ابر اساس اين سياست از يكديگر جدا شدند، تا اينكه پس از افزايش اعتراض

  نشيني كرد؛ زمينه، كاخ سفيد از موضع خود عقب

نده گرداان از خاك آمريكا و بازاشاره به اخراج شدن دو سوم از والدين اين كودك ب)

 به كشورهاي مبدأ؛ شدنشان

يل شيوع تأخير افتادن روند جستجو براي يافتن والدين اين كودكان به دلاشاره به به ج)

  ويروس كرونا؛

 ابتدا، متحدهاشاره به اعالم سياست سركوب مهاجرانِ در حال گذر از مرز مكزيك و اياالت د)

ي اين اجرايالدي: اما پس از مدتي آشكار شد كه دولت آمريكا م ٢٠١٨در ماه آوريل سال 

 عنوان بخشي از يك برنامه محرمانه آزمايشي آغاز كرده است؛تر، بهسياست را از يك سال پيش

صوير تي سياست تحمل صفر در مورد مهاجران و به اجرااشاره به منجر شدن اعالم  ه)

ها و گريان براي كان خوابيده در قفسهاي صوتي از كودها و نشر فايلدرآمدن عكس

  متحده و ديگر كشورهاي جهان؛شان، به بروز انتقادهاي گسترده از اياالتفقدان والدين

الدي، به مي ٢٠١٨هاي مدني آمريكا، در ماه ژوئيه سال اشاره به اقدام اتحاديه آزادي و)

ت رورضضي مبني بر اقامه دعوي در اين زمينه و منجر شدن آن به صدور حكم از سوي قا

ران روز كه در طول مدت چند هفته هزا ٣٠شان در مدت زمان پيوستن كودكان به والدين

  هايشان بازگردانده شدند؛كودك به خانواده

                                                                                                                                                                
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/usa-police-failing-protect-protesters-
from-violence 
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ه رنامباشاره به مشتمل نشدن اين حكم بر كودكان جدا شده از والدين خود بر اساس  ز)

ها تازه در سال يوند مجدد اين خانوادهميالدي كه حكم پ ٢٠١٧شده در سال  اجراآزمايشي 

 شان بازگردانده شدند؛كودك به والدين ٤٨٥نفري كودكان،  ١٠٣٠گذشته صادر شد و از گروه 

ساير  هاي مدني آمريكا و گروهي از وكال به يافتناشاره به موظف شدن اتحاديه آزادي ح)

 شود؛ياد مي» دسترسغيرقابل«ان عنوها بهوالدين كودكان جدا شده كه در اسناد دادگاه از آن

هاي گسترده اين گروه براي يافتن والدين اين كودكان در شدن تالشاشاره به مواجه ط)

 كشورهاي مبدأ با مانع، به دليل شيوع ويروس كرونا؛

هاي مدني و ، مدير پروژه حقوق مهاجران در اتحاديه آزادي٦اشاره به اظهارات لي گلرنت ي)

ها به يكديگر و اي مبني بر ضرورت پيوند دادن اين خانوادهرونده، در بيانيهوكيل اصلي اين پ

متحده، ضمن بر شمردن اقدام آمريكا به جدا كردن مسئول به شمار آوردن دولت اياالت

٧هاي ننگ بر روي كارنامه اين دولتعنوان يكي از بزرگترين لكهشان بهكودكان از والدين   ؛

  

در  ،١٣٩٩ه شبكه خبري دويچه وله، در روز جمعه اول آبان ما انتشار گزارش از سوي -٤

 هاي سرشناس مدافعخصوص قصد دولت دانلد ترامپ براي قرار دادن شماري از سازمان

   ير است:زنكات مهم گزارش به شرح . هاي ضديهوديحقوق بشر در فهرست گروه

الملل، آكسفام د عفو بينمانن ،هاييسازمانمتحده جهت قرار دادن قصد دولت اياالت الف)

هاي يادشده روهفعاليت گ، به دليل هاي ضديهوديوهبان حقوق بشر در فهرست گرو ديده

  ؛فلسطيني اسرائيل در مناطق رژيم انگيزثبت و مستندسازي اقدامات بحث زمينه در

عنوان تالشي از الملل، بهاشاره به توصيف شدن اين اقدام از سوي سازمان عفو بين ب)

  ؛المللي حقوق بشرهاي بينكردن صداي سازماندر راستاي خاموشوي دولت آمريكا س

دولت  جدياقدام اشاره به گزارش روزنامه گاردين در اين زمينه، مبني بر تلقي شدن  ج)

اي به نيروهاي هديه تازه عنوانبهجمهوري آمريكا، ترامپ در آستانه انتخابات رياست

                                                             
٦ Lee Gelernt 

  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: ٧
 https://www.bbc.com/news/world-us-canada-٥٤٦٣٦٢٢٣ 
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يكي از مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا گفتني است كه  :اسرائيل رژيم راست تندروي

  گذاران اين اقدام است؛بنيان

هو، ن نتانياهاي راست تندروي رژيم اسرائيل، ازجمله بنيامياشاره به اقدام ديرپاي گروه د)

 رژيمكارنامه در زمينه ق بشري هرگونه گزارش حقووزير اين رژيم، به توصيف نخست

هاي گزارش عنوانبه، هاي سازمان ملل متحدگزارش ازجملهها، سطينياسرائيل در مورد فل

  ؛»و جانبدارانه سويهيك«

هي نوعي همرا، عنوانبهدر اين زمينه  متحدهياالتاشمار آمدن اقدام احتمالي دولت اشاره به به ه)

  جهان؛ي ها و نهادهاي حقوق بشرهاي اسرائيلي از فعاليت سازمانهاي مقامعملي با نارضايتي

 رود كه بيانيه دولتپوليتكو، انتظار ميسايت بنا بر گزارش اين در حالي است كه و) 

دولت  ي دريك گزارش از سوي آلن كار، مسئول ويژه مبارزه با يهودستيز قالب آمريكا در

هاي حقوق منتشر شود و در آن از دولت تقاضا شود كه به حمايت خود از سازمان ،آمريكا

 خواهد كه كشورهاي ديگر رااين گزارش همچنين از دولت مي. پايان دهدبشري يادشده 

 ؛هم فراخواند كه در راستايي مشابه گام بردارند

ها گيري درباره اين گزارشاسرائيل از موضع رژيم وزارت خارجهگفتني است كه  ز)

و  بان حقوق بشرالملل، ديدههاي مختلف عفو بينمقام زمانهمخودداري كرده است. 

هاي خود تكذيب كرده و اقدام ستيزانه را در فعاليتگرايش يهودي هرگونهكسفام آ

٨اندكردن صداي خود عنوان كردهاحتمالي دولت آمريكا را تالشي براي خاموش    ؛

  

، در خصوص ١٣٩٩مهرماه  ٣٠انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز چهارشنبه  - ٥

در  غيير و كم اهميت جلوه دادن موارد نقض حقوق بشراقدام دولت دانلد ترامپ به ت

             نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . هاي خودگزارش

                                                             
 گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: ٨

yun.ir/9pd04d 
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جمله ، ازاقدام دولت ترامپ به حذف يا تغيير اطالعات اساسي در زمينه حقوق بشر الف)

ر دود هاي ساالنه خشكنجه، حقوق باروري و آزار و اذيت بر اساس جنسيت، از ارزيابي

طرفانه، عنوان معيار عالي اطالعات بيتاكنون منتشرشده و به ١٩٧٦اين زمينه كه از سال 

  ها، قضات، وكال و حتي سازمان ملل بوده است؛مورد اعتماد دولت

٩جوييهاي پناهاشاره به اقدام مركز پژوهش ب) به تحليل خط به خط و قياس  

سال از رياست جمهوري باراك اوباما  هاي حقوق بشري وزارت خارجه در آخرينگزارش

سال نخست دولت دانلد ترامپ با تمركز بر پنج كشور اريتره، ايران،  ٣هاي و گزارش

 عراق، پاكستان و سودان؛

آمده از منابع دستها با واقعيات مستند بههاي اين گزارشاشاره به منطبق نبودن بخش ج)

ضعيت وام آن به كم اهميت جلوه دادن جديت قت اقداعتماد در اين كشورها و در حقيقابل

  حقوق بشر در كشورهاي ذكر شده؛

هاي مربوط به حقوق ترين تغييرات صورت گرفته بر بخشاشاره به مشتمل شدن عمده د)

ه ست كازنان، حقوق مدني و سياسي و مباحثات مربوط به حقوق دگرباشان جنسي: گفتني 

تر بوده و جمهوري دانلد ترامپ عموماً كوتاهتهاي انتشار يافته در دوران رياسگزارش

  اند، ازجمله:گذاري شدههاي مشخصي از آن حذف و يا مجدداً نامبخش

اجبار در «ها و جايگزين كردن آن با از تمامي گزارش» حقوق باروري«حذف بخش  -

و حذف اطالعات مربوط به دسترسي به حقوق باروري، ممانعت از » كنترل جمعيت

  ي و بهداشت پيش و پس از زايمان؛باردار

 از –افراد، نهادها و فعاالن  –حذف خشونت و تبعيض عليه دگرباشان جنسي  -

هاي مستند از وجود خشونت عليه رغم وجود روايتهاي مربوط به كشور عراق، بهگزارش

 اين دسته از افراد در اين كشور؛

هاي منطقه كردستان عراق در ز شكنجه در زنداناهاي مربوط به استفاده حذف بخش -

  هاي مربوط به اين كشور؛گزارش

                                                             
٩ Asylum Research Centre 
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ن مدت هاي پاكستان در ارائه توضيح در زمينه به پايان رسيداكامي گزارشعدم توجه به  -

 ؛مجرمان و عدم دسترسي زنان به مشاوره حقوقياستمهال مجازات اعدام، اعدام كودك

 هاي آموزش نظامي اريتره درعدم ذكر وجود خشونت جنسي گسترده در اردوگاه -

ر ن به كاميالدي، كه مصداق شكنجه بوده و ناگزير كردن زنان و دخترا ٢٠١٩گزارش سال 

 داري جنسي است؛ها كه مصداق بردهكردن در اين اردوگاه

اي كه ظاهراً نشان ميالدي سودان به گونه ٢٠١٩تنظيم گزارش حقوق بشري سال  -

هاي خودسرانه توسط نيروهاي امنيتي، قتل – دهد كه موارد نقض حقوق بشرمي

جو، ناكامي در تحقيق در زمينه هاي قهري، حبس معترضان مسالمتشدگيناپديد

مان رژيم عمر البشير زتنها در  –آميز عليه زنان وقي تبعيضرفتارها و اقدامات حقسوء

  ست؛امه يافته كه اين موارد پس از سرنگوني اين ديكتاتور نيز اداروي داده، درصورتي

رد موا اشاره به ابراز نگراني در خصوص منجر شدن ناكارآمدي در مستندسازي جامع ه)

 نقض حقوق بشر به عدم توانايي در مسئول به شمار آوردن عامالن اين موارد و

هاي سياست خارجي، ها در سراسر جهان در حوزهتأثيرگذاري آن بر تصميمات دولت

  اتيك و حقوق پناهندگان؛رساني، تعامل ديپلمامداد

ها در مثال در بريتانيا، قضات و وزارت كشور از اين گزارشعنوانگفتني است كه به ز)

ها به جويان و يا استرداد قهري آناتخاذ تصميمات خود در زمينه اعطاء پناهندگي به پناه

تواند ميهاي مزبور كنند و اطالعات حاصل از گزارشكشورهاي مبدأ مكرراً استفاده مي

١جويان ايفاء كندكننده در مرگ و زندگي برخي از پناهنقش تعيين ٠ .  

 
  *كانادا

                                                             
١   ردين. قابل بازيابي در لينك:گزارش روزنامه گا ٠

 https://www.theguardian.com/us-news/2020/oct/21/trump-administration-human-rights-
annual-reports 
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، در خصوص ١٣٩٩مهرماه  ٣٠بان حقوق بشر، در روز انتشار گزارش از سوي ديده -

نكات محوري . وهوايي براي تأمين مواد غذايي از سوي جوامع بوميعواقب بحران آب

     اند از:   اين گزارش عبارت

هراسم از ««بان حقوق بشر تحت عنوان اي از سوي ديدهصفحه ١٢٠انتشار گزارش  الف)

وهوايي و حق بر غذاي جوامع بومي بحران آب»: اين است كه همه چيز را از دست بدهم

١در كانادا ١ جوامع بومي كانادا، با توجه به مبني بر عواقب فزاينده تغييرات اقليمي براي » 

  منجر شدن آن به كاهش شديد منابع غذايي و تأثيرگذاري بر سالمت اين جوامع؛

هاي جوامع بومي در راستاي اشاره به عدم حمايت مكفي دولت كانادا از تالش ب)

مينه زدر  سازگار نمودن خود با اين بحران فزاينده و ناكارآمدي آن در ايفاء نقش خود

  اي در سطح جهاني كه موجب وخامت اين بحران شده است؛گازهاي گلخانهكاهش 

نابع موهوايي بر كاهش اشاره به اقدام اين گزارش به مستندسازي تأثير تغييرات آب ج)

شكل سنتي غذايي جوامع بومي، افزايش هزينه كاالهاي جايگزين وارداتي و تشديد م

  ن براي سالمتي؛فزاينده عدم امنيت غذايي و پيامدهاي منفي آ

ان سه ميز اشاره به ميزان دو برابري گرمايش هواي كانادا در قياس با نرخ جهاني و د)

رغم برخورداري از هاي شمالي اين كشور: گفتني است كه كانادا، بهبرابري آن در بخش

اي در جهان به شمار كننده نخست گازهاي گلخانهتوليد ١٠جمعيت كم، همچنان يكي از 

 ست؛برابري ميزان متوسط جهاني ا ٤تا  ٣با توجه به اينكه سهم آن  آيد،مي

١اشاره به اظهارات كاتارينا رال ه) بان حقوق بشر، ، پژوهشگر ارشد محيط زيست در ديده٢

وهوايي به بروز سطوح خطرناكي از فقر غذايي در ميان مبني بر منجر شدن تغييرات آب

ناديده گرفتن تعهدات خود در زمينه كاهش  جوامع بومي و انجاميدن اقدام كانادا به

وهوايي در جهان و تحت تأثير قرار گرفتن مردمان اي به افزايش بحران آبگازهاي گلخانه

  كنند؛هاي مناطق سكونت خود تغذيه ميكه از زمينبومي آن

                                                             
١١ “‘My Fear is Losing Everything’: The Climate Crisis and First Nations’ Right to Food in 
Canada” 
١٢ Katharina Rall 
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ر كاهش ببني ماشاره به اظهارات ساكنان سه منطقه جغرافيايي مورد مطالعه قرار گرفته  و)

اشت ها و مخاطرات بردشديد ميزان مواد غذايي قابل برداشت و همچنين افرايش دشواري

غييرات وحش، ازجمله تمحصول از زمين با توجه به تأثير تغييرات اقليمي بر عادات حيات

ها، افزايش دماي آب، تغيير در جنگل سوزيزدگي و انجماد خاك، افزايش آتششرايط يخ

 وهوا؛بيني بودن آبپيشآب و غيرقابل در ميزان بارش و سطوح

ژيم رهاي بومي به خريد بيشتر مواد غذايي مورد نظر اشاره به ناگزير شدن خانوار ز)

ودن هاي مواد غذايي و باال بغذايي سنتي خود، كه با توجه به دوردست بودن فروشگاه

متر و كهاي غذايي بهاي مواد خوراكي، مردم اين مناطق ناگزير به خوردن غذاهاي با ارزش

شوند؛ اين در حالي است كه ساكنان بومي مناطق روستايي و دوردست تر ميبهاي مناسب

هاي بهداشتي و نشيني و دسترسي نامتناسب به مراقبتبومي پيشاپيش به دليل حاشيه

  درماني از وضعيت سالمت مناسبي برخوردار نيستند؛

هاي به بيماري دكان، سالمندان و افراد مبتالاشاره به تحت تأثير قرار گرفتن بيشتر كو ح)

كه يمزمن بر اثر اين شرايط و منجر شدن آن به حاضر شدن كودكان در مدارس درحال

د گرسنه هستند و برخي از سالمندان نيز ناگزير به كاهش مواد غذايي مصرفي خو

توانند مزمن نميهاي پردازند: اين در حالي است كه بسياري از افراد مبتال به بيماريمي

  رژيم غذايي مورد توصيه پزشك را رعايت كنند؛

وهوايي، بآاشاره به برخي از اقدامات جوامع بومي در راستاي پرداختن به آثار بحران  ط)

هاي نظارتي جهت هاي تشريك مواد غذايي سنتي و يا بنيان نهادن سامانهازجمله ايجاد شبكه

الي حدر  رات اقليمي بر محيط زيست اين جوامع: اينمورد بررسي قرار دادن تأثيرات تغيي

ز اهاي الزم بوده كه بسياري ها نيازمند منابع و ظرفيتاست كه تمامي اين اقدامات و فعاليت

ها به هاي الزم را از آنهاي استاني و فدرال نيز حمايتاين جوامع فاقد آن هستند و دولت

ن را بشري آ وايي بر جوامع بومي و آثار حقوقوهعمل نياورده و تأثير واقعي تغييرات آب

 گيرند؛ناديده مي



  ١٤                                                                                                                           ١٠٢گزارش راهبردي 

 

هاي جهاني شتال اشاره به عدم اقدام كانادا همچنين به ايفاء نقش الزم در زمينه پيشبرد ي)

ه ام آن باقد در راستاي پرداختن به تغييرات اقليمي بر اساس توافقنامه پاريس و حتي عدم

  در اين زمينه؛جامه عمل پوشاندن به اهداف خود 

هاي خود را در زمينه كاهش گازهاي درنگ تالشگفتني است كه چنانچه كانادا بي ك)

وهوايي جهان و اي افزايش ندهد، اين امر موجب رو به وخامت نهادن بحران آبگلخانه

رو دولت اين كشور بايد هر چه شود. ازايندرنتيجه تأثير بيشتر آن بر جوامع بومي مي

جوامعي كه  –هاي مالي و فني الزم براي جوامع بومي را فراهم آورد زودتر حمايت

١اندپيشاپيش با آثار مخرب تغييرات اقليمي مواجه شده ٣ . 

  

  

  *بريتانيا

به وز چهارشنتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -١

يد در مورد زي چالش حقوقي جداندا، در خصوص اقدام فعاالن به راه١٣٩٩آبان ماه  ٧

ين نكات مهم ا. تصميم دولت بريتانيا به ازسرگيري فروش سالح به عربستان سعودي

   گزارش عبارت است از:

١اقدام فعاالن كارزار مبارزه با تجارت تسليحاتي الف) ، به ارائه دادخواستي جهت بررسي ٤

در ماه ژوئيه پس از  قضايي مبتني بر ازسرگيري فروش سالح از سوي دولت بريتانيا

  ساله صدور مجوزهاي جديد صادرات؛متوقف ساختن يك

ه بنيا اشاره به هشدار اين كارزار در مورد احتمال منجر شدن تصميم دولت بريتا ب)

  افروخته شدن بيشتر آتش جنگ و تخريب و تطويل اين منازعه؛

از سوي سازمان ملل در ماه گذشته، مبني بر احتمال  گزارش جديديادآوري انتشار  ج)

مشاركت كشورهاي حامي يكي از طرفين جنگ يمن، ازجمله عربستان سعودي در ارتكاب 

                                                             
١   ن حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:باگزارش ديده ٣

 https://www.hrw.org/news/2020/10/21/canada-climate-crisis-toll-first-nations-food-supply 
١٤ Campaign Against the Arms Trade (CAAT) 
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المللي به جنايات جنگي و وجود الگوهاي مستند در خصوص موارد نقض جدي قانون بين

 بشردوستانه؛

وان ي دياشاره به توقف فروش سالح از سوي بريتانيا بر اساس حكم صادر شده از سو د)

صوص كاربرد ميالدي، مبتني بر ابراز نگراني در خ ٢٠١٩عالي اين كشور در ماه ژوئن سال 

، تسليحات بريتانيايي از سوي عربستان سعودي در جنايات جنگي احتمالي در يمن

 يابيقدام وزراء اين كشور به صدور مجوزهاي صادراتي تسليحاتي بدون ارزهمچنين ا

وش ن فرمناسب مخاطرات آن براي غيرنظاميان و تأكيد بر ضرورت مورد بررسي قرار داد

  المللي وقت؛سالح به رياض از سوي وزير تجارت بين

ين زمينه از شده از سوي دولت بريتانيا در اهاي انجاماشاره به حاكي بودن بررسي ه)

مشخص  »الگوي«حوادث مربوط به جرائم جنگي احتمالي و فقدان وجود » جداگانه بودن«

از المللي توسط حمالت هوايي عربستان سعودي و درنتيجه مجمبني بر نقض قوانين بين

 بودن ازسرگيري فروش سالح به اين كشور؛

١اشاره به اظهارات اندرو اسميت و) ا تجارت تسليحاتي، مبني ، سخنگوي كارزار مبارزه ب٥

حال دستيابي هاي متخاصمانه و درعينها هزار تن از مردم در بمبارانبر كشته شدن ده

هاي تسليحاتي به منافع خود در تمامي مراحل اين جنگ و منجر شدن فروش اين كمپاني

  تسليحات تنها به دامن زدن به آتش جنگ و تخريب و تطويل زمان منازعه؛

ها به عربستان و اطمينان خاطر از تأييد تأكيد بر غيراخالقي بودن فروش اين سالح ز)

١غيرقانوني بودن تصميم ازسرگيري فروش تسليحات از سوي دادگاه ٦   ؛

  

، ١٣٩٩ماه  آبان ٧انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز چهارشنبه  -٢

  ، مبني بر:باختگانجان و ايراني بودن انششدن قايق مهاجران در كانال مغرقدر خصوص 

                                                             
١٥ Andrew Smith 

١   تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  ٦
 https://www.middleeastmonitor.com/20201028-uk-campaigners-launch-new-legal-
challenge-over-arms-sales-to-saudi-arabia 
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اله، س ٣٥ساله، همسرش، شيوا محمدپناهي  ٣٥نژاد رسول ايراناشاره به جان باختن  الف)

اجسادشان كشف و كه  ساله در اين حادثه ٦نژاد ساله و آرمين ايران ٩نژاد آنيتا ايران

ها، رسول گزارش بر بنا: ها همچنان مفقود استماهه آن ١٥فرزند  ، اماشناسايي شده

اثر ايست قلبي  بر هانژاد در اين حادثه غرق شد، و همسر و دو فرزند خردسال آنايران

  ؛نبود آميزموفقيتها آن ءجان باختند و تالش براي احيا

رورت به در اين زمينه، مبني بر ض جويانپناههاي چند نهاد حامي اشاره به اظهارات مقام ب)

  انسه؛ريتانيا و فربراي صاحبان قدرت در ب» زنگ بيدار باش« عنوانبهثه شمار آمدن اين حاد

هاي بين نش در آبدر حين عبور از كانال ما جويانپناهحامل اشاره به غرق شدن قايق  ج)

شود كه گفته مي -نفر ديگر از سرنشينان اين قايق  ١٥ا و انتقال يافتن فرانسه و بريتاني

نژاد، يك نفر رود جز نوزاد خانواده ايرانگمان مين: همچنين ابه بيمارست - ايراني بودند 

  ؛باشد شده مفقود ديگر نيز در دريا

افتن جهت ي از دولت بريتانيا» مراقبت از كَلِه«اشاره به درخواست نهاد حقوق بشري  د)

نظامي  يجادراهي قانوني براي رسيدن پناهندگان به اين كشور، همچنين تأكيد بر ضرورت ا

يا هاي بريتاناز خارج از مرز جوييپناهد جهت فراهم آوردن امكان ارائه درخواست جدي

 رخطرپهاي دريايي ترسناك و گذرگاهاز  جويانپناهممانعت به عمل آمدن از عبور  منظوربه

  و بروز فجايع اين چنيني؛

سوي  از» برنامه اقدام مشترك«ي اجرااشاره به درخواست گروه نجات كودكان به  ه)

 انال آبيها و تبديل نشدن كفرانسه و بريتانيا جهت حصول اطمينان از حفظ امنيت خانواده

  انگليس به گورستان كودكان؛

ابراز همدردي با  ، نيز ضمنبريتانيا وزيرنخست ،بوريس جانسونگفتني است كه  و)

قيقات درباره ما به فرانسه اعالم كرديم كه براي انجام تحاظهار داشت:  هاي قربانيانخانواده

را تمام تالش خود  زمانهماين حادثه وحشتناك از هيچ پشتيباني فروگذار نخواهيم كرد و 



  ١٧                  )             ١٤( اياالت متحده امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه شرينگاهي به كارنامه حقوق ب
 

 

  

 

پذير را هايي كه مردم آسيببنديم، گروهرحم تبهكار به كار ميهاي بيبراي سركوب گروه

١كنندچنين خطرناك مي عازم سفرهايي اين ٧   ؛

  

، در ١٣٩٩آبان ماه  ٥ر، در روز دوشنبه بان حقوق بشانتشار گزارش از سوي ديده -٣

  :خصوص فرسايش ساختار دموكراتيك بريتانيا توسط دولت بوريس جانسون، مبني بر

ين اشدن دموكراسي بريتانيا با خطر تخريب با توجه نحوه پاسخگويي دولت مواجه الف)

رگزيت گير كرونا گرفته تا بهاي پيش روي آن در قبال شيوع ويروس همهكشور به چالش

  هاي دموكراتيك؛و ناديده گرفتن نظارت

دي شته ميالل گذاشاره به اقدام دولت بريتانيا به تعليق پارلمان اين كشور در پاييز سا ب)

هاي آن براي برگزيت كه پس از منظور ممانعت از مورد مداقه قرار گرفتن مناسب طرحبه

 نشست؛ ام داد، دولت از آن عقبرأي به غيرقانوني بودن اين اقد كه ديوان عالي كشورآن

هاي هاي مالقات خود با كميتهبازي گرفتن قراراشاره به تالش دولت بريتانيا به به ج)

ميته هاي آن، حتي مهندسي كردن روابط خود با كپارلمانيِ موظف به موشكافي در سياست

ا تنه –ه ميتك ارتباطي دولت و پارلمان با قرار دادن نامزد مورد نظر در مقام رياست اين

  وزير را دارد؛اي كه حق فراخواندن و مورد پرسش قرار دادن نخستكميته

كوويد  بيماري يريتاشاره به اقدام دولت بريتانيا به بار ديگر تحقير پارلمان در زمينه مد د)

ها و قوانين سريع در راستاي حذف فرآيند با توجه به استفاده آن از فرمان ١٩ –

دادن  موشكافي قرار شوار ساختن امكان الزم براي نمايندگان جهت موردگذاري و دقانون

 ميزان و چگونگي تأثير اين قوانين بر زندگي مردم اين كشور؛

اشاره به اقدام دولت بريتانيا به تضعيف فزاينده و ديرپاي نظام حقوقي مستقل اين  ه)

سي قرار دادن تصميمات هاي بريتانيا جهت مورد بررمنظور كاهش قدرت دادگاهكشور، به

استهزاء گرفتن حرفه حقوق و انتقاد وزير و وزير كشور به بهدولت ، همچنين اقدام نخست

                                                             
١   گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: ٧

 https://www.bbc.com/persian/world-54716061 
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طلبان اصالح«و » چپگراها«، »فعاالن«عنوان ها بهاز وكالي حقوق بشر و برچسب زدن به آن

  تنها به دليل انجام وظايف خود؛» لوحساده

زاري اب –شر وق با به پنهان نكردن بيزاري خود از قانون حقاشاره به اقدام دولت بريتاني و)

ر شدن اين اقدام و منج –هاي دولت خواهيبراي حمايت از مردم اين كشور در برابر زياده

عنوان تهديدي براي ايمني خود به جاي شمار آوردن حقوق بشر بهبه ترغيب جامعه به به

  هاي دولت در اين زمينه؛تالششدن رغم با شكست مواجهها، بهحمايت از آن

اشاره به تالش دولت بريتانيا براي تصويب قانوني در راستاي فراهم آوردن مصونيت براي  ز)

  ؛١٨شكنجه و جنايات جنگي مرتكب شده از سوي سربازان بريتانيايي در خارج از كشور

                                                             
١   هاي پيشينسوابق در گزارش ٨
ر خصوص ، د١٣٩٩ مهرماه ١٤، در روز دوشنبه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان مللانتشار گزارش از سوي *

  ضرورت معاف نكردن جنايات جنگي از مجازات از سوي پارلمان بريتانيا، مبني بر:
لت اليحه دو د كردنرر بيانيه از سوي كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، مبني بر درخواست پارلمان بريتانيا جهت صدو الف)

 شريت؛بعليه  در رابطه با اعطاء مصونيت پيشاپيش به سربازان بريتانيايي در قبال ارتكاب به جنايات جنگي و جنايت

و  (شامل افراد در حال خدمت» اليحه عمليات خارجي«اشاره به منجر شدن تصويب اين اليحه، تحت عنوان  ب)

بشر و  المللي بشردوستانه، قانون حقوقسربازان) از سوي پارلمان بريتانيا به نقض تعهدات اين كشور در قبال قانون بينكهنه
در  –اند ودهمت نمسربازاني كه در خارج از كشور خد –عمل آوردن از سربازان  المللي كيفري و همچنين حمايت بهقانون بين

 قتل غيرقانوني و اعمال شكنجه؛ ازجملهالمللي، برابر اتهامات ارتكاب به جرائم جدي بين

يحه، هاي قانوني در قبال موارد قابل پيگرد و اعمال قانون مرور زمان از سوي اين الفرضاشاره به منجر شدن معرفي پيش ج)

انون ي كيفري و قالمللنيبنجه و نقض قانون حقوق بشر، قانون ناشدني ممنوعيت شكبه تضعيف ماهيت مطلق و فسخ
 المللي بشردوستانه؛بين

ال شكنجه زمينه اعم هاي گزارشگر ويژه سازمان ملل دراشاره به ابراز تأسف از اقدام دولت بريتانيا به ناديده گرفتن دغدغه د)
ه اين به پاسخ دولت بماه ژوئن سال جاري، با توجه  ابتدادر  زيمرآيتحقرحمانه، غيرانساني يا هاي بيو ديگر رفتارها يا مجازات

اقناع  ازمان ملل رااظهاراتي كه كارشناسان س –ه عمل نياوردن اين اليحه از پيگردهاي قانوني آتي ها مبني بر ممانعت بنگراني
 نكرده است؛

از  ن حقوق بشرعاوي نقض قانوداستاي تطويل زمان ها در راشاره به توانايي اين اليحه در زمينه تحديد اختيارات دادگاه ه)
ز ادر برخي  همآند، سوي سربازان خارج از كشور و تنها اعطاء اختيار به دادستان كل جهت مورد پيگرد قرار دادن اين موار

يرپاي ك درفت هشدارآميز استقالل قوه قضائيه و اصل دموكراتيكه هر دوي اين موارد نشانگر پس –هاي استثنائي موقعيت
 جدايي قوا از يكديگر هستند؛

ميالدي، مبني بر  ٢٠١٨سال  اشاره به هشدارآميز بودن اين اليحه با توجه به گزارش انتشاريافته از سوي پارلمان بريتانيا در و)
ار عليه رفتهاي اجباري و اعمال شكنجه و سوءاز دست داشتن نيروهاي دفاعي اين كشور در ناپديدشدگي آمدهدستبهشواهد 

 هايي كه ازها براي بازجويي به كشوربراي حبس اين افراد و فرستادن آن متحدهاالتيامظنونان، در لواي بخشي از برنامه 
 تري در اين زمينه برخوردارند؛گيرانههاي سهلقانون

بطه با فته در رارت گريات صواشاره به همچنين اقدام نيروهاي نظامي به ناديده گرفتن عامدانه انجام تحقيق در زمينه شكا ز)
  هاي خارج از كشور ورفتار در خالل مأموريتاعمال شكنجه و سوء
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المللي نيباشاره به استدالل دولت بريتانيا در مورد محق بودن آن براي نقض توافق  ح)

منظور اجتناب از تشكيل ماه پيش با اتحاديه اروپا، به ٩شده تحت لواي برگزيت، تنها انجام

اطره تواند صلح حاكم بر اين منطقه را به مخاقدامي كه مي –مرز سخت در ايرلند شمالي 

 تن اقداماالمللي بريتانيا را تخريب نمايد: آن چه كه در تمامي ايانداخته و اعتبار بين

شود، خواست دولت براي آزادانه عمل كردن بدون در نظر گرفتن مشترك مشاهده مي

 هزينه آن براي حقوق مردم اين كشور است؛

 وزيري براي تضعيف آزادي مطبوعات با تحديد دسترسياشاره به تالش دفتر نخست ط)

 وزيري(مقر نخست ١٠ها به جلسات خبري و مطبوعاتي خانه شماره برخي از رسانه

هاي مجاز به حضور در اين وشبختانه با امتناع رسانهاقدامي كه خ - بريتانيا در لندن) 

 جلسات و همراهي با اين روند ناكام ماند؛

هاي اجتماعي به انتقاد از هاي كاربري دولت در شبكهاشاره به اقدام حساب ي)

دار ساختن اعتماد ها، در راستاي خدشهنگاران و اخبار انتشار يافته از سوي آنروزنامه

ورد ها و مطبوعات و دشوار ساختن مسير براي اين نهادها جهت معموم جامعه به رسانه

  باره؛رساني به عامه مردم دراينمداقه قرار دادن دولت و اطالع

  اشاره به حائز اهميت بودن اين موارد با توجه به؛  ك)

ها به ها براي سرنگوني آنشكنندگي نهادهاي دموكراتيك و منجر شدن خواست دولت -

  تخريب ساختار دموكراتيك جامعه و حقوق شهروندان آن، 

 – ومير بر اثر شيوع بيماري كوويدهاي مرگبرخورداري بريتانيا از يكي از باالترين نرخ -

ير خود ير مسدر اروپا، دشوار شدن نظارت بر اقدامات دولت و ناگزير ساختن آن به تغي ١٩

  نهادهاي پارلماني، به دليل تضعيف 

                                                                                                                                                                
ها از آگاهي از هاي آنهانوادخاشاره به ابراز نگراني شديد در زمينه اقدام دولت بريتانيا به انكار حق قربانيان جرائم جدي و  ح)

ن فرض دلخواهانه كه دعاوي حقوقي عليه سربازااس اين پيشحقيقت، برخورداري از عدالت و دريافت غرامت، بر اس
  برانگيز هستند.بريتانيايي ايذايي و سفسطه
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در  هاي بريتانيامنجر شدن تضعيف ساختار دموكراتيك در داخل كشور به تضعيف تالش -

  هاي مستقل و دموكراسي؛المللي در راستاي حمايت و ارتقاء حقوق بشر، دادگاهسطح بين

١هاي يك دولتضرورت وابسته نبودن حمايت از حقوق بشر به هوا و هوس - ٩   ؛

  

، در خصوص ١٣٩٩آبان ماه  ٤زارش از سوي روزنامه گاردين، در روز يكشنبه انتشار گ -٤

د موار. شانجويان عليه دولت بريتانيا به دليل حبس غيرقانونياقامه دعواي گروهي از پناه

   :مهم گزارش مذكور به شرح زير است

ورد پيگرد جويان، ازجمله قربانيان شكنجه به منفري از پناه ٢٠اقدام گروه بيش از  الف)

 كالي اينمنظور دريافت غرامت كه به اعتقاد وقانوني قرار دادن وزارت كشور بريتانيا به

شان قانونيجويان به دليل حبس غيرپرونده، دولت اين كشور بايد به هزاران تن از اين پناه

محيط «هاي زمان با اعمال سياستهم –ميالدي  ٢٠١٧تا مارس سال  ٢٠١٤از ژانويه سال 

 رامت بپردازد؛غ - » آميزونتخش

اشاره به دستگيري و زنداني شدن اين مدعيان از سوي نيروهاي مرزي بريتانيا بر  ب)

٢اساس دستورالعمل وزارت كشور و مقررات دابلين سوم ، مبتني بر ضرورت اقدام ٠

 شوند؛جويان به ارائه درخواست پناهندگي به نخستين كشور اروپايي كه به آن وارد ميپناه

از  جويان پيشاشاره به مجاز بودن اقدام مأموران مرزي به زنداني كردن اين پناه ج)

ها كه خطر چشمگير فرار آنبازگرداندنشان به كشورهاي اروپايي مبدأ، تنها درصورتي

 ناسب با شرايط باشد؛كه اين اقدام متوجود داشته و يا اين

مبني بر  ميالدي، به صدور حكم ٢٠١٩ اشاره به اقدام ديوان عالي در ماه نوامبر سال د)

  رامت؛غجويان براي دريافت غيرقانوني بودن سياست وزارت كشور و قانوني بودن دعاوي پناه

تبار در ميان اين شاكيان، دستگير شده و مورد شكنجه اشاره به وجود پناهنده سوداني ه)

جوي ن يك پناهقرار گرفته در سودان به ظن وفاداري به حزب سياسي مخالف، همچني

                                                             
١   بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده ٩

 https://www.hrw.org/news/2020/10/26/britains-democratic-fabric-being-eroded-boris-
johnsons-government 
٢٠ Dublin III regulation 
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تبار، دستگير شده و مورد شكنجه قرار گرفته (ادعايي) در زنداني در ايران به دليل ايراني

 هاي سياسي خود؛فعاليت

ري دن بسياپذير بواشاره به اظهارات وليد شيخ، وكيل شاكيان اين پرونده، مبني بر آسيب و)

جارب تبه دليل برخورداري از رشان ها به فرار از كشواز اين مدعيان و ناگزير شدن آن

  كنيم؛دهشتباري كه در بريتانيا شاهد آن نبوده و آن را تجربه نيز نمي

سوي دنيا، آن جويان به تن دادن به سفري شجاعانه و پرمخاطره بهاشاره به اقدام اين پناه ز)

ها حبس هتگازداشتنها به اميد يافتن ايمني و آينده امن در كشوري آزاد كه به جاي آن در با

توانند از مدعيان اين پرونده جويان ميرسد كه هزاران تن از اين پناهشوند و به نظر ميمي

  ها دشوار است؛باشند، اما رديابي آن

راي هرماه هزار پوند ب ١٠تا  ٨اشاره به امكان ناگزير شدن وزارت كشور به پرداخت  ح)

ها شده وز معضالتي براي سالمتي آننجر به برمجويان و چنانچه اين حبس حبس اين پناه

 يابد؛باشد، اين مبلغ افزايش مي

يا بريتان قدامااشاره به اظهارات يكي از سخنگويان وزارت كشور در اين زمينه، مبني بر  ط)

ها به كشور امن اروپايي و تعهد اين قصد بازگرداندن آنبه حبس اين افراد تنها به

 ؛قاطعانه جويي و تبديل آن به نظامي منصفانه وان پناهوزارتخانه به بهبود وضعيت نابسام

هاي متوالي اين در حالي است كه وكيل شاكيان اين پرونده بر اين باور است كه دولت ي)

اي جز بلكه از آن حمايت به عمل آوردند كه نتيجه اجراتنها بريتانيا اين سياست را نه

٢است جويان به همراه نداشتهزدايي از پناهانسانيت ١   ؛

 
 ٢٥عه تحليلي ميدل ايست آي، در روز جم –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -٥

مردن ، در خصوص حمايت نمايندگان پارلمان بريتانيا از اليحه مجاز ش١٣٩٩مهرماه 

            :    اند ازموارد مهم اين گزارش عبارت. ارتكاب به جرم از سوي مأموران اطالعاتي

                                                             
٢   گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: ١

 https://www.theguardian.com/uk-news/2020/oct/25/asylum-seekers-sue-uk-over-
unlawful-detention 
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٢اليحه منابع اطالعاتي انساني مخفيانه (اقدام مجرمانه)«رسيدن به تصويب  الف) ٢ در » 

 ٢٤شنبه رأي مخالف، در روز پنج ٩٨رأي موافق در براي  ٣١٣مجلس عوام بريتانيا با 

فايو) امكان اليحه مناقشه برانگيزي كه به مأموران نهاد اطالعاتي بريتانيا (ام.آي. –مهرماه 

هاي حزب كارگر وجب پديد آمدن اختالف در ميان اليهدهد و مارتكاب به جرم را مي

  شده است؛

و  د شكافيمور اشاره به فرستاده شدن اين اليحه به مجلس اعيان پارلمان بريتانيا براي ب)

 بررسي قرار گرفتن بيشتر؛

أموران مشين اشاره به اقدام اين اليحه به قانوني قلمداد كردن اقدامات و عملكرد پي ج)

  اي نخستين بار؛ اطالعاتي بر

ه م، ازجمل.فايو به ارتكاب به جراشاره به مجاز بودن هميشگي مأموران اطالعاتي ام.آي د)

 ربايي و شكنجه، در صورت تأييد آن از سوي اين سازمان؛قتل، آدم

ي، به تي نظامالعااشاره به اقدام مأموران اطالعاتي ام.آي.فايو، مأموران پليس و نهاد اط ه)

 ساله مناقشه با ايرلند شمالي؛ ٣٠اي از جرائم، در دوران جموعهارتكاب به م

٢ها، مبني بر به قتل رسيدن پت فينوكينترين اين پروندهاشاره به بدنام و) ٣ ، وكيلي در 

 ١٩٨٩بلفاست، به ضرب گلوله در مقابل چشمان همسر و فرزندانش در فوريه سال 

اين زمينه به طراحي اين قتل از ميالدي و منجر شدن نتيجه سه مجموعه تحقيقات در 

 سوي يكي از كاركنان وزارت دفاع بريتانيا و

هاي اشاره به مواجهه روند مربوط به مجاز بودن ارتكاب مأموران اطالعاتي به جرم با چالش ز)

هاي بريتانيا در سال گذشته و ابراز نگراني ام.آي.فايو از شكست خود در اين حقوقي در دادگاه

ها و درنتيجه اقدام دولت در سال جاري به م مبارزه وكالي دولت با اين چالشرغزمينه، به

٢معرفي اين اليحه و تالش براي به تصويب رساندن آن در پارلمان ٤ .  

                                                             
٢٢ Covert Human Intelligence Sources (Criminal Conduct) Bill  
٢٣ Pat Finucane 

٢   يلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك:تحل –گزارش پايگاه خبري  ٤
 https://www.middleeasteye.net/news/british-mps-back-bill-permitting-intelligence-agents-
commit-crimes 
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  *فرانسه

، در ١٣٩٩مهرماه  ٢٨انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه  -

ش هم اين گزارنكات م. گراييله با اسالمعمليات گسترده پليس فرانسه براي مقابخصوص 

   عبارت است از:

مليات ام عانج ، مبني برروز دوشنبه ، درژرار دارمنن، وزير كشور فرانسهاظهارات  الف)

يخ س از كشته شدن يك معلم تارپ ،ارچوب تحقيقات جاريهنفر در چ هاپليسي بر ضد ده

  ؛در اين كشور

ر نمايي دساموئل پاتي، معلم تاريخ يك مدرسه راهعليه » فتوا«اشاره به صادر شدن  ب)

ك از سوي پدر ي(ص)،  المهاي پيامبر اسبه دليل نشان دادن كاريكاتور ،حومه پاريس

به نام  گرااسالمنيز يك فعال  و» اونورين-نتس-كنفالن«اي در آموز دختر مدرسهدانش

  ؛عبدالكريم صفريوي

ده بري از پس يازده نفري بازداشت شده ر ميان گروهشمار آمدن اين دو نفر داشاره به به ج)

ارچوب هدر چ ي،ساله چچن ١٨دست يك جوان ه معلم تاريخ فرانسوي بسر شدن 

  ؛تحقيقات اوليه

 ليسياشاره به عدم ارائه جزئيات از سوي وزير كشور فرانسه در خصوص عمليات پ د)

ي اين اجراي اتخاذ تصميم برامهرماه، ضمن تأكيد بر  ٢٨آغاز شده از سحرگاه روز دوشنبه 

مليات مهرماه شوراي دفاع، با اين توضيح كه اين ع ٢٧عمليات در جلسه روز يكشنبه 

  ؛گيردميكه مرتبط با تحقيقات قتل ساموئل پاتي هستند را هدف ن تنها افرادي لزوماً

هاي يشانجام عمليات پليسي بر ضد چندين فرد مرتبط با گرااشاره به پيام ويژه  ه)

 ؛»برخورد جدي و فوري با دشمنان جمهوري«، مبتني بر افراطي

جمعيت ضد « ازجمله ،چندين نهاد و انجمن اسالميالوقوع اشاره به انحالل قريب و)

، ضمن يادآوري اين نكته كه در راستاي اقدامات جديد دولت» هراسي در فرانسهاسالم
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از شده و چندين نفر نيز در بيش از هشتاد تحقيق بر ضد نفرت پراكني در اينترنت آغ

 ؛اندارچوب اين تحقيقات بازداشت شدههچ

هراسي در جمعيت ضد اسالم«اشاره به درخواست از جلسه شوراي وزيران جهت انحالل  ز)

 دشمن عنوانبه با توجه به متضاد بودن رويكرد اين نهاد با دولت و به شمار آمدن آن »فرانسه

  هاي مالياتي؛دولتي و برخورداري آن از معافيتهاي دريافت كمك رغمبهجمهوري، 

٢بركه سيتي«نهاد ديگر موسوم به اشاره به يك سازمان مردم ح) ٥ و مورد پيگرد قضايي » 

شده درباره فعاليت در قرار گرفتن ادريس يمو، رئيس آن، در چهارچوب تحقيقات انجام

 هاي اجتماعي؛شبكه

هاي كليه ري، به فرماندامهرماه ٢٧وز يكشنبه اشاره به دستور وزير كشور فرانسه در ر ط)

 گرايانه؛هاي افراطنفر به دليل گرايش ٢٣١مناطق كشور، مبني بر ضرورت اخراج 

در نطقي كه ، ١٣٩٩ مهرماه ١١روز جمعه  ، درانوئل مكرونامالزم به يادآوري است كه  ي)

طلبي جدايي«از اليحه دولت فرانسه براي مقابله با  ،ها را به خود جلب كردتوجه رسانه

ه بود. گرايانه اسالمي پرده برداشتهاي افراطو ممانعت از نفوذ ديدگاه» مذهبي

آموزش  نظامقصد دارد با لغو  كه ه بودفرانسه در اين خصوص تصريح كرد جمهوريرئيس

هاي مساجد و وعاظ مذهبي در خارج از كشور، اسالم در كشورش را از نفوذ و تربيت امام

نويس آن قرار است تا پايان سال جاري در اختيار اين اليحه كه پيش .خارجي آزاد كند

 ،رائه شودشوراي وزيران قرار گيرد و اوايل سال آينده ميالدي نيز به پارلمان فرانسه ا

٢كندهاي اسالمي فراهم ميهايي براي آموزش و فعاليت محافل و تشكلمحدوديت ٦ .٢٧ 

  

                                                             
٢٥ Baraka City 

٢   گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: ٦
 https://per.euronews.com/2020/10/19/conflans-attack-darmanin-announces-ongoing-
police-operations-and-٥١-associations-checke 

٢ درخواست تحريم  ،»كاريكاتورهاي پيامبر اسالم كوتاه آمد«كيد كرد كه نبايد از أ، تپس از آنكه امانوئل مكرون گفتني است ٧
ين سخنان را روز ارئيس دولت فرانسه  .در چندين كشور خاورميانه، افزايش يافت آبان ماه، ٣ محصوالت فرانسوي روز شنبه

ن بيا ،ده شدكه از سوي يك مهاجم چچني سربري ي به ساموئل پاتي، معلميزمان با اداي احترام ملهماول آبان ماه، پنجشنبه 
  كرد. 


