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  درآمد: 
 متحدهاياالتبشر در كشورهاي  در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق

، بر اساس مقاالت، 1400 خردادماهو  ماهارديبهشتآمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در 
نهاد و هاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانها و اخبار آشكار به دستها، بيانيهشگزار
، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي 1هاي گروهيالمللي و رسانهبين

 به صورت خالصه به شرح زير است:

  
  آمريكا متحدهاياالت*
، 1400 ماهارديبهشت 31ر روز جمعه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، د - 1

 نگراني عمده، بر عنوانبه متحدهاياالتدر خصوص تداوم به شمار آمدن خشونت پليس در 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  اساس نظرسنجي انجام شده در اين زمينه.

ست يك ه دويد باشاره به ابراز نظر اكثريت مردم آمريكا يك سال پس از قتل جورج فل الف)
هاي جهاني و مورد مداقه قرار گرفتن روز اعتراضبكه منجر به  - مأمور پليس سفيدپوست 

ترين معضالت پيش ه كه نژادپرستي و خشونت پليس از جديدر اين زمين - مسائل نژادي شد 
كه  دين باورنآيد: اين در حالي است كه تعداد نسبتاً اندكي نيز بر اروي اين كشور به شمار مي

 تحوالت سال گذشته منجر به بروز تغييرات مثبتي در اين راستا شده است؛

اشاره به نظرسنجي مشترك انجام شده توسط خبرگزاري اسوشيتدپرس و مركز  ب)
، مبني بر تمايل بيشتر مردم آمريكا، در حال حاضر و پس از 2پژوهش امور عمومي نورك

خشونت پليس معضلي جدي به شمار آمده وقوع مرگ جورج فلويد، به تأييد اين امر كه 

                                                            
الملل سازمان عفو بين )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر (سازمان ديده)؛ UN News( پايگاه خبري سازمان ملل 1

)Amnesty  International) ؛ شبكه خبري يورونيوز(Euronewsتحليلي ميدل ايست مانيتور  –خبري  )؛ پايگاه
)Middle  East  Monitor  (MEMO)(؛ ) شبكه خبري بي.بي.سيBBC.Com؛ خبرگزاري آناتولي( )Anadolu 

Agency( ؛) پايگاه خبري گلوبال نيوزGlobal News) ؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس(Associated Pressكميسيون حقوق  )؛
شبكه خبري  )؛Al Arabiya)؛ شبكه خبري العربيه (Ontario Human Rights Commission (OHRC)بشر اونتاريو (

  ).The Guardianروزنامه گاردين () و Deutsche Welleدويچه وله (
٢ The Associated Press‐NORC Center for Public Affairs Research  
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ها نيز بر اين باورند با مأموران پليسي كه موجب بروز آسيب به مردم و حدود نيمي از آن
  پذيرد؛شوند، كه از سوي نظام قضايي ماليمت فراواني صورت ميمي
ن از ت 10ر هآمريكايي از ميان  6هاي اين نظرسنجي مبني بر اعتقاد اشاره به ديگر يافته ج)

ه كه ر آمدنژادپرستي معضلي بسيار يا به شدت جدي به شما اينكهشهروندان اين كشور به 
 مشابه با درصدي است كه سال گذشته نيز اين باور را داشتند؛ 

پوست اين شهروند سياه 10نفر از هر  6ها، حدود اشاره به اعتقاد نيمي از آمريكايي د)
عدالت كيفري، حتي پس از محكوميت درك  نظامبهها كشور، به عدم تغيير ميزان اعتماد آن

اعتمادشان افزايش يافته  اينكهها به شووين به قتل جورج فلويد و اعتقاد يك سوم از آن
است: الزم به يادآوري است كه درك شووين، مأمور سابق پليس مينياپوليس بود كه در ماه 

 ؛آوريل سال جاري ميالدي محكوم به قتل جورج فلويد شد
ها در زمينه خشونت و ناعدالتي اشاره به حاكي بودن اين نظرسنجي از تغيير ديدگاه ه)

ها پس از گذشت پوستان در ماه ژوئن سال گذشته ميالدي، تنها هفتهپليس در قبال سياه
ها خشونت درصد از آمريكايي 36تنها  2019اي كه در سال قتل جورج فلويد، به گونه

پس از مرگ فلويد  كهدرحاليآوردند، يا به شدت جدي به شمار ميپليس را معضلي بسيار 
درصد همچنان بر اين باورند:  45درصد افزايش يافت و در حال حاضر نيز  48اين رقم به 

نفر معتقدند كه احتمال استفاده پليس از نيروي مهلك در برابر  6نفر  10همچنين از هر 
 وست است؛پوست بيشتر از يك فرد سفيدپيك فرد سياه

شمار آمدن پوستان آمريكا، به بهسياه توجهقابلدرصد، اكثريت  77اشاره به اعتقاد  و)
درصد از سفيدپوستان اين كشور:  36معضلي جدي در قياس با  عنوانبهخشونت پليس 

اين در حالي است كه تعداد سفيدپوستان آمريكايي كه معتقدند خشونت پليس معضلي 
درصد در حال  36درصد از ماه ژوئن سال گذشته ميالدي به  26از آيد جدي به شمار نمي

 حاضر افزايش يافته است؛

اي كه در ميان اشاره به وجود اين شكاف همچنين در ميان احزاب اين كشور، به گونه ز)
تن بر اين باورند كه خشونت پليس معضلي بسيار جدي به  7نفر،  10ها، از هر دموكرات
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خواهان آن را معضلي جدي به شمار درصد از جمهوري 58 نكهآحالآيد، شمار مي
  درصد بود؛ 44آورند، كه اين رقم در ماه ژوئن سال گذشته نمي
نظام  ها از لزوم وقوع تغييرات چشمگير دراشاره به تداوم حمايت اكثريت آمريكايي ح)

ام نيازمند ها بر اين باورند كه اين نظدرصد از آن 25اي كه عدالت كيفري، به گونه
ي است: درصد معتقدند كه نظام مزبور نيازمند تغييرات اساس 43دگرگوني كامل است و 

درصد  4كنند و تنها درصد ديگر از تغييرات كوچك حمايت مي 27اين در حالي است كه 
 پوستان دركه سياه تغييري نيست. گفتني است گونههيچبر اين باورند كه اين نظام نيازمند 

 ظام است؛تغييرات در اين ن ترينبزرگي قرار دارند كه خواهان اِعمال جرگه گروه

دهندگان به منجر شدن توجه به خشونت پليس درصد از پاسخ 24اشاره به اعتقاد تنها  ط)
ذشته و پوستان به وضعيت بهتر براي اين دسته از شهروندان در خالل سال گدر قبال سياه

درصد به  44ه وخامت نهادن اين وضعيت و اعتقاد درصد به رو ب 31اعتقاد  حالدرعين
  اين امر هيچ تفاوتي را ايجاد نكرده است؛ اينكه
ست، پوستان معتقدند كه اين امر تفاوتي ايجاد نكرده ادرصد از سياه 54گفتني است كه  ي)

ر ه اين موضوع موجب بهتكمساوي بر اين باورند  طوربهدهندگان مابقي پاسخ كهدرحالي
 پوستان شده است؛رو به وخامت نهادن خشونت پليس در قبال سياه شدن يا

پوست و دو سوم از آمريكايي سياه 10نفر از هر  8اشاره به اعتقاد حدود  ك)
 عنوانبه متحدهاياالتدر  نژادپرستيشمار آمدن تبار به بهو آسيايي هاي التينآمريكايي

 كه حدود نيمي از سفيدپوستان معضلي بسيار يا به شدت جدي: اين در حالي است
ن باورند كه تن بر اي 3نفر  10آمريكايي اين امر را معضلي جدي به شمار آورده و از هر 

 آيد؛اين موضوع تا حدي معضلي جدي به شمار مي

با تبعيض به اشكال  شدنشانمواجهپوست مبني بر هاي سياهاشاره به اظهارات آمريكايي ل)
اند كه در برخورد با پليس غالبًا يا تن اظهار داشته 6نفر،  10ز هر اي كه امختلف، به گونه

هاي سفيدپوست اين آمار اند كه در مورد آمريكاييدر برخي مواقع مورد تبعيض قرار گرفته
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آمريكايي  10تن و از هر  3تبار حدود آمريكايي آسيايي 10يك به ده است: همچنين از هر 
 اند؛را كرده اظهارنظرن تن نيز همي 4تبار حدود التين

پوست مبني بر مورد تبعيض آمريكايي سياه 10تن از هر  6اشاره به اظهارات حدود  م)
شان به هنگام ارائه درخواست براي يافتن شغل يا در تعامل در معمول شدنواقع

 ا اجاره مسكن ويبه دنبال خريد  كههنگاميها ي از آنها و مراكز خريد، حدود نيمفروشگاه
دريافت  فر در زمانن 10تن از ميان هر  4يا درخواست براي دريافت وام هستند و حدود 

  خدمات درماني؛
و جنبش  19 –هاي دوگانه شيوع بيماري كوويد اشاره به منجر شدن برخورد بحران س)

پوست آمريكا و ناگزير عدالت نژادي به تحت تأثير قرار گرفتن نابرابر شهروندان رنگين
نرم كردن با تاريخ  وپنجهدستويژه هاي سفيدپوست به بهاز آمريكايي شدن برخي

 ؛3تجربه نكرده بودند تاكنونهايي كه نژادپرستي اين ملت به شيوه
  
 ماهارديبهشت 30شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز پنج -2

جهت  متحدهاياالتملل از  ، در خصوص درخواست كميسر عالي پناهندگان سازمان1400
در  جويانپناهدر قبال  19 –براي بيماري كوويد  هاي اِعمال شدهپايان دادن به محدوديت

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  مرز مكزيك.
، كميسر عالي پناهندگان سازمان ملل، 4اشاره به صدور بيانيه از سوي فيليپو گراندي الف)

هاي ِاعمال شده درنگ محدوديتجهت رفع بي متحدهاياالتاز دولت مبني بر درخواست 
 اجراهمچنان در مرز جنوبي اين كشور به  كهĤندر حوزه سالمت عمومي در قبال پناهندگ

براي افرادي كه  جوييپناه نظامبهآيد و فراهم آوردن امكان دسترسي مجدد درمي
  شان وابسته به اين امر است؛زندگي

                                                            
 گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك: 3

 https://apnews.com/article/politics‐violence‐race‐and‐ethnicity‐racial‐injustice‐death‐of‐

george‐floyd‐b74d3005500397�850��3�116��69��0 
٤ Filippo Grandi 
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صالحات اهاي دولت در راستاي اِعمال استقبال اين مقام سازمان ملل از طرح اشاره به ب)
هاي الزم جهت مديريت فرآيندهاي مرزي، همچنين ابراز سازيمورد نياز و ظرفيت

خي هاي مثبت اتخاذ شده در راستاي معافيت كودكان بدون سرپرست و برخشنودي از گام
هاي شديد اعمال شده پذير، از رعايت محدوديتبهاي آسيخانواده ويژهبهها، از خانواده

  گير؛در آغاز شيوع اين بيماري همه
دن نه منجر ش، هشدار كميسر عالي پناهندگان سازمان ملل، در زميحالدرعيناشاره به  ج)

ه بروز بساخته،  پذيرامكانرا  جويانپناهنظامي كه تنها پذيرش روزانه تعداد بسياري كمي از 
  آيد؛اين واكنش، پاسخي كافي در اين زمينه به شمار نمي اينكهطرات و شماري از مخا

 جويپناه 7750ا تاشاره به اقدام دولت بايدن در هفته گذشته، به موافقت با ماهانه ورود  د)
 250روزانه براي تا  جوييپناهو انجام فرآيندهاي  متحدهاياالتسرگردان در مكزيك به 

  ها؛پذيريمل بيشترين آسيبافراد متح ويژهبهمتقاضي، 
ستاي هاي بيشتر در راتأكيد اين مقام سازمان ملل بر ضرورت برداشتن اضطراري گام ه)

ز كنترل هايي كه بر اساس فرمان مركاز گذرگاه جويانپناهفراهم آوردن امكان ورود بيشتر 
ها روي آن يالدي بهم، از ماه مارس سال گذشته متحدهاياالتهاي و پيشگيري از بيماري

 و جويانپناهبسته شده است: گفتني است كه اين فرمان موجب اخراج صدها هزار تن از 
ها را از دسترسي به فرآيند ها به مكزيك يا كشورهاي مبدأشان شد و آنمسترد شدن آن

  محروم نمود؛ جوييپناهدرخواست 
ر دي بشردوستانه ها همچنين به بروز پيامدهاي جداشاره به منجر شدن اين اخراج و)

 شمال مكزيك؛

دن از آور تأكيد نهاد پناهندگان سازمان ملل بر سازگاري كامل امكان حمايت به عمل ز)
ام و اقد 19 – شيوع بيماري كوويد يابتدا، از جوييپناهسالمت عمومي و حق دسترسي به 

  ورها به انجام هماهنگ اين موارد؛بسياري از كش
به تداوم بخشيدن به اقدامات خود در راستاي  متحدهالتايااشاره به ترغيب دولت  ح)

هاي امن تا بدين وسيله كشور و تنوع بخشيدن به ايجاد راه جوييپناهتحكيم نظام 
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كنند، ها توصيه ميهاي خطرناك كه قاچاقچيان به آنناگزير به عبور از گذرگاه جويانپناه
ئه حمايت كامل نهاد تحت نظارت خود نشوند، همچنين اقدام اين مقام سازمان ملل به ارا

 ؛5اين تصميم ياجرادر راستاي پشتيباني از 
  
 ماهارديبهشت 30شنبه الملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -3

د استفاده به توقف تأمين تسليحات مور متحدهاياالت، در خصوص ضرورت اقدام 1400
  از: اندعبارتي از محورهاي اين گزارش برخ هاي كلمبيا.در سركوب اعتراض

، متحدهاياالتالملل از توني بلينكن، وزير خارجه اشاره به درخواست سازمان عفو بين الف)
سليحات تدرنگ تأمين، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم جهت اقدام به متوقف ساختن بي

اي و هاي ساچمهكوچك، تفنگهاي سالح زجملها - مورد استفاده در سركوب مردم كلمبيا 
ضد آور و تجهيزات تر، مانند گاز اشكمهمات مربوطه، تجهيزات با ميزان كشندگي پايين

اي نظامي و آموزش نيروه - هاي نظارتي دو منظوره ي، خودروهاي زرهي و فناورشورش
بصري  هين نهاد حقوق بشري شواهد تأييد شدا اينكههاي فني يا مالي، با توجه به ديگر كمك

     استفاده از تسليحات و تجهيزات آمريكايي در راستاي ارتكاب به موارد نقض از سوء
  حقوق بشر عليه معترضان در اين كشور را ارائه داده است؛

در سازمان  متحدهاياالتگذاري بخش ، مدير سياست6اشاره به اظهارات فيليپه نسيف ب)
پايان هاي بيآمريكا در دامن زدن به چرخه الملل، مبني بر دهشتبار بودن نقشعفو بين

طرفي كه شريك دردآور  عنوانبهخشونت عليه مردم كلمبيا و به شمار آوردن اين كشور 
هاي ها و سركوبهاي اجباري، خشونت جنسي و ديگر شكنجهكشتار، ناپديدشدگي

آميز اين كنندگان در تظاهرات عمدتًا مسالمتها تن از شركتوحشتناك حكومت عليه ده
 كشور است؛

تا زمان  متحدهاياالتتأكيد بر ضرورت تعليق تأمين تسليحات براي اين كشور از سوي  ج)
المللي در زمينه استفاده از زور، پايبندي كامل نيروهاي امنيتي كلمبيا به حقوق و موازين بين

                                                            
 گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 5

 https://news.un.org/en/story/2021/05/1092352 
٦ Philippe Nassif 
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ي كامل در پذيرها و مسئوليتاستفادهطرفانه در خصوص سوءانجام تحقيقات مستقل و بي
هاي كلمبيا با برخورداري از حمايت آمريكا قبال تمامي موارد نقض حقوق بشري كه مقام

  اند؛مرتكب شده
چهارشنبه آوريل سال جاري ( 28اشاره به آغاز يك اعتصاب عمومي در كلمبيا در روز  د)
ا شور كه ب) و تداوم آن به همراه وقوع تظاهرات گسترده در سراسر كماهارديبهشت 8

  پليس از سوي حكومت مواجه شد؛ ضد شورشاستقرار نيروهاي نظامي و يگان 
) ماهبهشتاردي 19مه (يكشنبه  9هاي حقوق بشري كلمبيا، از روز اشاره به اقدام سازمان ه)

بار پليس كشته ها در جريان سركوب خشونتتن از آن 39تن از مردم كه  47به ثبت مرگ 
مورد دستگيري،  963بار از سوي نيروهاي پليس، خشونتمورد اقدام  1876شدند، وقوع 

  مورد خشونت جنسي؛ 12مورد جراحت چشمي و  28
درخواست در زمينه افراد ناپديدشده و  168گفتني است كه دفتر دادستاني عمومي  و)

رفتار، ضرب و شتم و حمالت انجام شده از ها مبني بر اعمال شكنجه، سوءديگر گزارش
ها در حضور پليس به وقوع پيوسته، دريافت مسلح، كه بسياري از آن سوي غيرنظاميان

  ؛7كرده است
  
 ماهارديبهشت 28شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز سه -4

ات ميليون دالر تجهيز 735، در خصوص موافقت دولت بايدن با قرارداد فروش 1400
  از: اندعبارتهاي اين گزارش . برخي از محوراسرائيلرژيم نظامي به 

، با امكان فروش متحدهاياالتجمهوري اشاره به موافقت دولت جو بايدن، رئيس الف)
 آمدهدستبههاي ميليون دالر تجهيزات نظامي به رژيم اسرائيل و حاكي بودن گزارش 735

 گذارانقانونن، اسرائيل و فلسطينيارژيم هاي اخير با توجه به درگيري اينكهاز كنگره نيز از 
  ؛مخالفت نخواهند كرداحتماالً  يكنگره با صدور چنين مجوز

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:ارش سازمان عفو بينگز 7

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/estados‐unidos‐armas‐usadas‐para‐
reprimir‐protestas‐colombia 
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اري ال جساشاره به در جريان قرار گرفتن كنگره در مورد اين توافق در ماه آوريل  ب)
بخشي از  عنوانبهرسمي،  طوربهماه مه  5غير رسمي و در نهايت در روز  طوربهميالدي 

 ر: گفتني استي ديگبه كشورها سالح هاي فروش عمدههنامروند رايج در موضوع توافق
رد روز فرصت دا 15دت م ،اعالم رسمي ازاينپس، كنگره متحدهاياالتبر اساس قوانين كه 

  تا در صورت نياز با چنين توافقي مخالفت كند؛ 
مهمات «اي موسوم به هدايت ماهواره افزارهايجنگشمار آمدن فروش اشاره به به ج)

 عنوانبه، در شرايط غيرجنگي و عادي، اسرائيلرژيم به  JDAM يا» تقيم مشتركتهاجم مس
له فروش اين ئدر وضعيت جنگي قرار دارد، مس رژيم اين كهاكنوناما روندي معمول، 

  ؛8جلب كرده استبه خود هاي بيشتري را هاي ساخت شركت بوئينگ، توجهبمب
هاي و نيرو ژيم اسرائيلررد اخير ميان نيروهاي ، در جريان نبمتحدهاياالتاشاره به اقدام  د)

اي ن برحماس و جهاد اسالمي به اعالم مكرر حمايت قدرتمند خود از اين رژيم و حق آ
ي، هم اسرائيل، يك ارزش مشترك و اساسرژيم حمايت از دفاع از خود: گفتني است كه 

  ؛شودخواهان كنگره محسوب ميها و هم جمهوريدر ميان دموكرات
گيري در اين مدت شماري از نمايندگان دموكرات نيز خواستار موضع وجودبااين ه)

  ؛9اندشده ،اسرائيلرژيم وزير گتن عليه دولت بنيامين نتانياهو، نخستشنتر واسخت
 

 ماههشتارديب 27انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز دوشنبه  -5
 سال حبس ناعادالنه؛ 30ليون دالري براي مي 75، در خصوص پرداخت غرامت 1400

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

                                                            
يران وزارت امور خارجه ا. را در پي داشت ،موضوع فروش اين تجهيزات، واكنش محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران 8

مردم  يكايي بر سرهمزمان با آنكه تسليحات آمر«يتر خود منتشر كرد: ئوتشنبه از قول او پيامي به اين شرح در صفحه بامداد سه
ميليون دالر را با هدف كشتن شمار  753به ارزش » نقطه زن«هاي ه بار ديگر موشكآيد، اياالت متحدگناه فلسطين فرود ميبي

لل با مت سازمان ي امنيرائيل تحويل داده است. در عين حال اياالت متحده مانع بيانيه احتمالي شورابيشتري از كودكان به اس
  ».اندگر است كه اسرائيل و حامي آن، چهره كريه خود را به نمايش گذاشتهترين لحن شده است. جهان در حالي نظارهماليم

  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 9
 https://per.euronews.com/2021/05/18/us‐approved‐735-million‐jdams‐arms‐sale‐to‐israel‐

zarif‐reaction‐no‐objections‐congress  
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يون دالر ميل 75اشاره به صدور حكم از سوي دادگاهي در آمريكا مبني بر دريافت  الف)
گفتني  سال حبس ناعادالنه: 30پوست ناتني، به دليل تحمل غرامت از سوي دو برادر سياه

اعدام و  ساله به 11به اتهام نادرست تجاوز و قتل يك دختربچه است كه اين دو برادر 
  حبس ابد محكوم شدند؛

دي به ميال 2014اشاره به منجر شدن انجام آزمايش ژنتيك يا دي.ان.ِاي، در سال  ب)
ت كه پوست آمريكايي: اين در حالي استجديدنظر در حكم صادر شده براي دو برادر سياه

  به سر بردند؛ سال در حبس 30به مدت شان ها تا زمان آزاديآن
ه يافتن ميالدي و اقدام پليس در آن زمان ب 1983اشاره به وقوع اين جرم در سال  ج)

ساله كه مورد تعرض  11اي بچهدر كنار جسد دختر تعداد قوطي آبجو و همچنين ته سيگار
 قرار گرفته بود؛

 كالوم و لئونهنري لي مكهاي ه ناماشاره به اقدام پليس به دستگيري دو برادر ناتني ب د)
 كالوممك لي هنري هنگام  آن: گفتني است كه در براون به اتهام تجاوز و قتل اين دختر

  ؛سال سن داشت 15ساله بود و برادر او نيز  19 جواني
ها در معرض ن آناشاره به اقدام پليس به گرفتن اعتراف از اين دو برادر پس از قرار داد ه)
اطالعي كرده از بياين دو نسبت به قتل اين دختربچه ابر كهآنرغم بهازجويي، ساعت ب 5

ن وجود اها الزام ثبت صوتي و ويديويي اعتراف مجرمدر آن سال : گفتني است كه بودند
 به ازآنپس ونبرا لئون اعدام حكم كه دادگاه هر دو برادر را به اعدام محكوم كردو  نداشت
  يافت؛ تخفيف ابد حبس

گناهي اين ميالدي، به ثابت شدن بي 2014اشاره به منجر شدن آزمايش ژنتيك در سال  )و
ها به تالش حقوقي جهت سال حبس ناعادالنه و اقدام آن 30دو برادر پس از تحمل 

  دريافت غرامت؛
 شمالي كاروليناي در دادگاهي  ،هاآن هفت سال پس آزادي اين در حالي است كه، اكنون ز)

 به  زندان هرسال براي ،ميليون دالر غرامت به اين دو برادر داده است 75 ختپردا به حكم
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براي جبران اين  يكميليون دالر ديگر نيز به هر  13 و دالر ميليونيك برادر دو از يك هر
  ؛10عدالتيبي
  
، 1400 ماهارديبهشت 25انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز شنبه  -6

ر ام كاخ سفيد به انجام تحقيق در زمينه نگهداري كودكان مهاجر ددر خصوص اقد
  از: اندعبارتين گزارش اهاي مرزي. برخي از محورهاي اتوبوس

ري گهداناشاره به اظهارات جن ساكي، سخنگوي كاخ سفيد، مبني بر ظالمانه بودن  الف)
 توجيه در اين هرگونهان هاي مرزي و فقدشبانه و اجباري كودكان مهاجر در اتوبوس

رايي و چ زمينه، همچنين دادن اطمينان خاطر در رابطه با انجام تحقيق درباره چگونگي
  وقوع اين رويداد؛

بدون  هاجرماشاره به اطالعات منتشر شده در اين زمينه مبني بر ناگزير شدن كودكان  ب)
ظر نان در ها به مكآن هاي مرزي تا زمان انتقالسرپرست، به گذراندن شب در اتوبوس

ور هاي آمريكايي، اين كودكان مجببه گزارش رسانه: گفتني است كه برايشانگرفته شده 
  ؛تشويي بروندها غذا بخورند و به دسبودند در اتوبوس

گهداري نسابقه كودكان مهاجر به مراكز با ورود بي زمانهماشاره به رخداد اين اتفاق  ج)
 19حدود  ي،سال جاري ميالددر ماه مارس كه : گفتني است متحدهاياالتمهاجران در 

ود خدر نوع شدند، كه  متحدهياالتاسرپرست از مرزهاي جنوبي وارد هزار كودك بي
سيد، اما رهزار كودك  17اين تعداد به حدود  در ماه آوريلآيد. سابقه به شمار ميآماري بي

  ند؛كا شدآمري شان واردهزار خانواده به همراه كودكان 50در همين ماه حدود 
اله س 15اشاره به گزارش دو رسانه آمريكايي در خصوص ناگزير شدن يك نوجوان  د)

ز شنبه ز رواهل هندورأس، به ماندن در اتوبوسي مستقر در شهر داالس در ايالت تگزاس، ا
ت براي نهاي اين كودك پس از پنج روز انتظار در اتوبوس، درتا چهارشنبه: گفتني است كه 

  ؛به كردكيلومتري ديگر را تجر 200هزار و  3ه مادرش در شهر سياتل يك سفر پيوستن ب

                                                            
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 10

 https://b2n.ir/s24323 
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ني بر ، مبمتحدهاياالتاشاره به اظهارات هاوير بسرا، وزير بهداشت و خدمات انساني  ه)
در  نجام تحقيقبودن اين واقعه و اقدام وزارتخانه تحت رياست وي به ا پذيرشغيرقابل

وزارت  از نظر قانوني،از تكرار آن: گفتني است كه  اين زمينه و تالش براي ممانعت
ه بساعت ورود  72بهداشت و خدمات انساني موظف است كه حضانت كودكان را پس از 

  ؛بگيرد بر عهده متحدهاياالتمراكز مهاجران 
لد ي دانسياست مهاجرت ياجرااشاره به منجر شدن اقدام دولت بايدن به امتناع از  و)

، شوندمي وارد خاك آمريكاخود راج كودكان مهاجري كه بدون والدين اخ ترامپ، مبني بر
الي است كه سال اخير: اين در ح 20به رسيدن تعداد مهاجران به باالترين ميزان خود در 

شان در هاي اقوامرا به خانه سرپرستدولت تالش دارد تا كودكان مهاجر بدون 
  ؛منتقل كند متحدهاياالت

ي دي، مبنميال اداره امور گمركي و حفاظت مرزي آمريكا، در ماه گذشتهاشاره به بيانيه  ز)
در مراكز دولتي سرپرستي كه درصدي كودكان مهاجر بي 90بر كاهش يافتن نزديك به 

  شوند؛نگهداري مي
 20اس، در حال حاضر بيش از .بي.سيشبكه خبري گزارش  بر اساسگفتني است كه  ح)

حضانت وزارت بهداشت و خدمات انساني آمريكا  هزار كودكان بدون سرپرست تحت
  12؛11قرار دارند

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 11

 https://www.bbc.com/persian/world‐57126691 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 12

دن ش، در خصوص نگاه داشته 1400ارديبهشت ماه  21شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز سه*
  از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند  هاي الزم. هاي گروهيِ فاقد مراقبتكودكان مهاجر در سرپناه

ه در كمركز  200اي فاقد شفافيت از حدود ها هزار كودك پناهجو در شبكهاشاره به اقدام دولت بايدن به نگاه داشتن ده الف)
  اند؛شود كه در آن انباشته شدهكودك مي 1000سرپناه با بيش از  5بيست ايالت اين كشور پراكنده شده و شامل 

اجر، كودكان مه ايش بيش از دو برابري تعدادمده از سوي اين خبرگزاري مبني بر افزهاي محرمانه به دست آاشاره به داده ب)
ودك از كودكان كهزار  21تحت سرپرستي دولت در خالل دو ماه گذشته و اقدام دولت فدرال در هفته جاري به اسكان حدود 

ديبهشت ماه، بيش ار 20 گزاس، از روز دوشنبهنوپا تا نوجوانان: به عنوان مثال پايگاه نظامي فورت بليس، در شهر ال پاسوي ت
  كودك را در خود جاي داده است؛ 4500از 
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ن ها و فراهم آمداشاره به اظهارات وكال، حاميان و كارشناسان سالمت روان مبني بر ايمن بودن برخي از اين سرپناه ج)

 اندازند؛سالمت و ايمني كودكان را به مخاطره مي ين اماكنها، در حالي كه برخي ديگر از انهاي الزم از كودكان در آمراقبت

ها را مورد انتقاد قرار داده اشاره به تداوم يافتن اغلب اقدامات انجام شده توسط دولت ترامپ از سوي جو بايدن كه خود آن د)
ناد و مدارك دادگاه حاكي ها در اف.بي.آي: با اين حال اسبود، از جمله عدم بررسي پيشينه مراقبان كودكان، از طريق سوابق آن

هاي چند ميليون دالري است كه مبتني بر اين ادعا هستند كه از آن است كه دولت بايدن در تالش براي حل و فصل شكايت
 اند؛استفاده قرار گرفتهها مورد سوءجمهوري دانلد ترامپ، در اين سرپناهكودكان مهاجر در زمان رياست

ها ولت جهت مديريت هزاران كودك عبور كرده از مرز اياالت متحده و مكزيك مبني بر، ايجاد دهاشاره به بخشي از برنامه د ه)
هاي اجتماعات كه مقررات ايالتي را ناديده گرفته و ها و سالنهاي نظامي، استاديومسرپناه اضطراري فاقد مجوز در پايگاه

ها مراكز جذب اضطراري گفته ست كه در اين اماكن كه به آنهاي حقوقي معمول نيستند: گفتني امستلزم برخورداري از نظارت
 هاي تفريحي و سرگرمي و يا مشاوره حقوقي وجود ندارد؛شود، ضمانتي براي دسترسي كودكان به تحصيل، فرصتمي

روزانه و نشان اشاره به اقدام دولت كنوني اياالت متحده به نشان دادن شفافيت بيشتر در اين زمينه از طريق ارائه اطالعات  و)
هايي از اين اماكن: همچنين به گفته وزارت بهداشت و خدمات انساني، مدت زمان متوسطي كه كودكان بايد در اين دادن عكس

 نظام بگذرانند، از چهار ماه در پاييز گذشته به كمتر از يك ماه در بهار كاهش يافته است؛  

استفاده قرار گرفتن كودكان، كه ي اين خبرگزاري، مبتني بر مورد سوءهايي از سواشاره به در عين حال دريافت گزارش ز)
منجر به اخراج شماري از كاركنان اين اماكن اضطراري در سال جاري ميالدي شده است: همچنين گفتني است كه در برخي 

 ها اطالع ندارند؛موارد وكال و حتي والدين كودكان نيز از مكان نگاهداري آن

ام وزارت بهداشت و خدمات انساني به امتناع از اظهار نظر در اين زمينه كه آيا هيچ گونه معيار حقوقي اجرايي جهت اشاره به اقد ح)
  گيرند؛ها چگونه مورد نظارت قرار ميمراقبت از كودكان اسكان داده شده در اين اماكن اضطراري وجود دارد يا خير و يا اينكه آن

هاي خبري جهت تهيه گزارش از اين همچنين صدور مجوز دسترسي بسيار محدود به رسانه اشاره به اقدام دولت بايدن به ط)
  هاي حريم شخصي؛ها، به دليل شيوع ويروس كرونا و محدوديتاماكن پس از ورود كودكان به آن

ها به ن و اقدام آنهاي جمعي برخوردار از صدها تخت براي كودكاهاي حاميان حقوق بشر در زمينه سرپناهاشاره به نگراني ي)
هاي الزم و ارائه خدمات اوليه: خبرگزاري اسوشيتدپرس دريافته كه حدود نيمي از كودكان رها كردن كودكان بدون نظارت

از  17650خوابند؛ همچنين بيش از كودك ديگر مي 1000هايي برخوردار از بيش از مهاجر محبوس در اياالت متحده در سرپناه
 از يكصد كودك يا بيشتر هستند؛  اين اماكن برخوردار

اشاره به يكي از داليل ورود شمار قابل توجهي از كودكان بدون والدين خود به خاك آمريكا، مبني بر فرمان اضطراري  ك)
هاي ميالدي مبتني بر بستن مرز اياالت متحده با مكزيك به روي تمامي مهاجران، به دليل نگراني 2020دولت ترامپ در سال 

: گفتني است كه اين فرمان اضطراري در زمان دولت بايدن همچنان براي 19 –در زمينه شيوع بيماري كوويد  موجود
توانند در آن اسكان يافته آيد، با اين تفاوت كه كودكان بدون سرپرست در صورت ورود به كشور ميبزرگساالن به اجراء درمي

 فرستند؛شان را به تنهايي به مرزها مين كودكانو تقاضاي پناهندگي دهند. از اين رو برخي از والدي

اشاره به مورد استقبال قرار گرفتن اكثر اين كودكان از سوي يكي از والدين، بزرگسالي ديگر يا دوستان خانوادگي به عنوان  ل)
بازداشت و سپس به ها در وهله نخست از سوي اداره امور گمركي و مرزي اياالت متحده قيم، اما بايد خاطرنشان كردن كه آن

  يابند؛سرپناهي دولتي انتقال مي
هاي هزار كودك در سرپناه 70ميالدي، به نگاهداري نزديك به  2019اشاره به اقدام دولت فدرال آمريكا، در طول سال  م)

  ايش يابد ورود كه اين تعدا در سال جاري افزها و انتظار ميهاي گروهي و يا تحت سرپرستي قيمتعيين شده، بازداشتگاه
استفاده قرار دادن كارهايي كه با شكايات حقوقي مبني بر مورد سوءاشاره به مديريت برخي از اين اماكن از سوي پيمان ن)

هاي جديدي ها در زمان دولت ترامپ مواجه هستند، حال آن كه برخي ديگر شركتفيزيكي و جنسي كودكان در اين سرپناه
هزار  18نه چگونگي برخورد با كودكان مهاجر را ندارند: در مجموع اين اماكن اضطراري حدود اي در زميهستند كه هيچ تجربه

  دهند.كودك را در خود جاي مي
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 ماهارديبهشت 23شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -7
جهت ايجاد تغيير اضطراري در روند  نقشه راهي، در خصوص ضرورت ارائه 1400
  از: دانعبارتاي اين گزارش هاي مهاجرتي. برخي از محورهحبس
جمهوري جو بايدن و عدم اقدام او به روز از رياست 100اشاره به گذشت بيش از  الف)

هاي مهاجرتي، با توجه به تداوم هاي چشمگير در زمينه تغيير مسير حبسبرداشتن گام
زار مهاجر و ه 16بيش از  داشتننگاهاقدام اداره مهاجرت و امور گمرگي اين كشور به 

  ن نظام؛ي از ايبر ضرورت اقدام وي به پايان دادن به درد و رنج ناش ، ضمن تأكيدجوپناه
رويكرد  عنوانبه، حبس خودسرانه جايبهتأكيد بر لزوم اقدام جو بايدن به برگزيدن آزادي  ب)

  استفاده آميز؛جمعي مهاجران در شرايط سوءجايگزين و بر هم زدن نظام حبس دسته
ام ا در نظن حقوق بشر به مستندسازي معضالت ديرپبااشاره به اقدام سازمان ديده ج)

ها هاستفادحبس مهاجران و ارائه گزارش در زمينه چگونگي رو به وخامت نهادن اين سوء
، رامپبا توجه به گسترش سريع نظامي كه پيشاپيش، در دوران رياست جمهوري دانلد ت

بور روپاشي نظام مزني در مسير فهايي عيتواند و بايد گامبايدن مي روازاينريشه دوانيده و 
  كنگره وارد عمل شود؛ كهآنبردارد، پيش از 

تن كسب ياف اشاره به عمل نكردن بايدن به وعده انتخاباتي خود مبني بر ضرورت پايان د)
اري يه سال جها، با توجه به صدور فرماني اجرايي در ماه فورمنافع مالي از اين بازداشتگاه

 حالدرعينهاي خصوصي و عدم استفاده دولت فدرال از زندان هاينكميالدي، مبني بر 
هاي هاي مهاجرتي از اين دستور: گفتني است كه دستورالعملحذف آشكار بازداشتگاه

شر منت موقتي كه در همان ماه در زمينه اقدامات ضروري اداره مهاجرت و امور گمركي
يا فردي اين زمينه بپردازد كه آ درهاي فردي و منصفانه شده تا به فراهم آوردن ارزيابي

 عادالنه محبوس شده است يا خير، نيز ناكارآمد عمل كرده است؛

 –هاي الزم براي ايجاد تغييرات قانوني دائمي در اين زمينه اشاره به آماده بودن اليحه ه)
ها به اقدام و نياز آن  –ها اليحه كرامت مهاجران محبوس و اليحه آزادي براي خانواده

درنگ اقدام به كنگره در اين راستا: اين در حالي است كه در اين فاصله جو بايدن بايد بي
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ايجاد نظامي براي بررسي پرونده هر فردي نمايد كه در حال حاضر در حبس مهاجرتي به 
  برد؛سر مي

اشاره به در ارتباط بودن حذف حبس خودسرانه همچنين با عدالت نژادي، با توجه به  و)
اي از زندانيان مهاجرتي را تشكيل داده كه خود نمايانگر پوستان بخش عمدهنگينر اينكه

 اجرايتداوم نژادپرستي سيستميك در رويكرد اداره مهاجرت و امور گمركي در قبال 
  است؛ متحدهاياالتقوانين مهاجرتي و نظام حقوقي كيفري 

دهاي اداره مهاجرت و امور فسخ قراردا زمانهمتأكيد بر ضرورت اقدام دولت بايدن به  ز)
هاي خصوصي كه زندانيان را در شرايط خارج از معيارهاي قانوني و گمركي با شركت
درصد از افراد  81ميالدي  2020دهند: گفتني است كه از ماه ژانويه سال ناايمن قرار مي

ت اند كه تحداري شدهمحبوس شده از سوي اداره مهاجرت و امور گمركي در اماكني نگاه
 هاي خصوصي قرار داشتند و مابقي تحت نظارت دولت فدرال؛مديريت شركت

هاي خصوصي و چه زنداني كردن دسته جمعي مهاجران، چه در زندان اينكهتأكيد بر  ح)
ها به دليل فراهم اين بازداشتگاه اينكهآيد، با توجه به دولتي، نقض حقوق بشر به شمار مي
عدم ايمني و رعايت بهداشت، وقوع  ازجملهران، آوردن شرايط نامناسب براي مهاج

هاي پزشكي و استفاده افراطي از سلول اعتنايياستفاده و بيمواردي چون حمله و سوء
  انفرادي، بدنام هستند؛

اشاره به اقدام اداره مهاجرت و امور گمركي و پيمانكاران، در دوران شيوع بيماري  ط)
ترين اين امر كه يا توانايي فراهم آوردن ابتداييبه اثبات نمودن  19 –گير كوويد همه

خدمات بهداشتي و درماني را نداشته و يا تمايلي به ارائه آن ندارند: گفتني است كه با 
توجه به عدم وجود فاصله اجتماعي كافي، تجهيزات محافظت شخصي، بهداشت و 

ه مهاجرت و امور گمركي هاي ادارزندانيان در بازداشتگاه ابتاليدسترسي به درمان، ميزان 
 برابر كل جمعيت جامعه بوده است؛ 20ها و برابر ساير زندان 5

 عنوانبهاند، جهت محبوس شدهشمار آوردن آزادي هزاران انساني كه بياشاره به به ي)
ها و همچنين تأكيد بر ضرورت اقدام بهترين راه در راستاي حمايت از حقوق و سالمتي آن
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هاي عملي در راستاي ايجاد هاي حقوق بشري خود و اتخاذ گامبه قولجو بايدن به عمل 
  . 13نظامي عادالنه و انساني

  
  *كانادا

 ماهارديبهشت 21شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري گلوبال نيوز، در روز سه -1
در  ، در خصوص هشدار كميسيون حقوق بشر اونتاريو در زمينه انباشتگي جمعيت1400
  از: اندعبارتهاي اين استان. برخي از محورهاي اين گزارش زندان
ر داشاره به هشدار كميسيون حقوق بشر اونتاريو در خصوص انباشتگي جمعيت  الف)
 19- هاي اين استان و نزديك شدن ميزان آن به پيش از شيوع بيماري كوويد زندان

  داوم دارد؛موج سوم اين بيماري همچنان در اين بخش از كشور ت كهدرحالي
 30ن داد اشاره به اقدام سريع مسئوالن استان اونتاريو و نهاد قضايي آن در كاهش ب)

ي هاي نخست شيوع اين بيماري كه اين تعداد برادرصدي ميزان افراد محبوس در هفته
ترين مرحله هاي متوالي مجدداً افزايش يافته، در شرايطي كه استان اونتاريو با جديماه

 مواجه است؛ 19 –ي كوويد شيوع بيمار

كيد بر من تأضبه بيماري در اين اماكن،  ابتالياشاره به افزايش خطر شيوع ناگهاني و  ج)
اين  ال گذشته ميالدي:ها، از ماه دسامبر سبار شيوع اين ويروس در زندان 16 تاكنونوقوع 

گذاري ايمن و قرنطينه هاي فاصلهدر حالي است كه افزايش تعداد زندانيان رعايت پروتكل
  سازد؛يها را ناممكن مآن ابتاليانساني زندانيان در صورت 

خورد نامتناسب مورد بر طوربههايي كه اشاره به تحت تأثير قرار گرفتن بيشتر گروه د)
 پوستان و مردمان بومي؛سياه ازجملهاند، زنداني شدهپليس قرار گرفته و 

اكن پرجمعيت در ام 19 –اشاره به آشكار بودن اين امر كه خطر باالي شيوع بيماري كوويد  ه)
  ؛از بند است كردنشانرق كردن زندانيان و آزاد تر از خطر متفو در جامعه بسيار مهم

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 13

 https://www.hrw.org/news/2021/05/13/roadmap‐urgent‐change‐immigration‐detention 
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ر دهدف براي هر يك از اين نهادها  هايي چون تعيين سطوح ظرفيتاشاره به توصيه و)
دن يك و همچنين افزو 19 –بهترين تدابير پيشگيري از بيماري كوويد  يراستاي اجرا

شاخص آشكار براي سطوح ظرفيت تعيين شده و قياس آن با اهداف مشخص شده در 
  ت؛بولتني كه از سوي اين استان براي ارائه به شوراي سلطنتي به چاپ رسيده اس

هايي به هاي روزآمد و دستورالعملبه ضرورت اقدام اين استان به انتشار دادهاشاره  ز)
و  ناطقوكالي سلطنتي ضمن تأكيد بر لزوم انجام پراكنده نمودن زندانيان بر اساس م

 نهادهايي كه نمايانگر مخاطره باالتري در اين زمينه هستند؛

صورت هفتگي براي نيروهاي ها و آمارهاي مشابه به تأكيد بر ضرورت ارسال بولتن ح)
گيري براي بازداشت يك فرد پيش ها از اين امر كه در زمان تصميمپليس و آگاه ساختن آن

بر اثر  19 –به بيماري كوويد  ابتالياز جلسه تعيين وثيقه براي وي، مخاطره باالي 
  ؛14انباشتگي جمعيت را در نظر داشته باشند

  
 ماهيبهشتارد 17ق بشر اونتاريو، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي كميسيون حقو -2

، در خصوص درخواست اين كميسيون از شهروندان اين استان جهت احترام 1400
  از: اندعبارتتبار. برخي از محورهاي اين گزارش گذاردن به حقوق جوامع آسيايي

 هاياشاره به ابراز نگراني كميسيون حقوق بشر اونتاريو، در خصوص گزارش الف)
اكنش به ر اين رابطه كه در ودر اين استان، د تبار يجنوباز اعضاي جوامع آسياي  آمدهدستبه

  اند؛واجه شدهم بدنام سازيو  تنفر پراكنيدر هند، با موارد  19 –بحران بشري متداوم كوويد 
هاي ها به دامن زدن به اين بحران با ارائه توصيفاشاره به اقدام برخي از رسانه ب)
: اين در حالي است كه سازمان 19 –وويد بيماري ك» سويه هندي«اي چون پرستانهنژاد

ي، فيايبهداشت جهاني توصيه كرده است كه از ناميدن يك ويروس بر اساس يك منطقه جغرا
 شود، به شدت ممانعت به عمل آيد؛و آزار و اذيت مي بيگانه هراسيكه منجر به 

                                                            
  پايگاه خبري گلوبال نيوز. قابل بازيابي در لينك: گزارش 14

 https://globalnews.ca/news/7852080/crowding‐jails‐covid‐pandemic‐ontario 
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پذير از سوي هاي آسيبامتناسب بسياري از گروهاشاره به تحت تأثير قرار گرفتن ن ج)
در استان  ي تبارجنوبجوامع آسياي  ازجملهدر كانادا،  19 –گير كوويد بيماري همه

 يشتر اينها به خدمات بهداشتي، همچنين حضور باونتاريو، با توجه به دسترسي نابرابر آن
ر س قرابه اين ويرو اليابتجوامع در مشاغلي كه در خط مقدم و در معرض خطر باالتر 

  ؛ونقلحملو  وسازساختاشتي و درماني، هايي چون خدمات بهدبخش ازجملهدارند، 
تبار جنوبيدهنده خدمات به شهروندان آسياي هاي ارائهاشاره به انتظار نهادها و سازمان د)

ري گيمهدر اين خصوص كه بسياري از افراد اين جوامع كه شغل خود را به دليل شيوع ه
 ي بمانند؛    دوران نيز بيكار باق ازاينپساند، همچنان از دست داده

ليل داي، تنها به آميز در قبال هر فرد يا جامعهاشاره به ممنوعيت انجام اقدامات تبعيض ه)
 اينكهوجه به ت، بر اساس قانون حقوق بشر اونتاريو و با 19 –ارتباط آن با بيماري كوويد 

 قوميت، نژاد يا محل تولد خاص نيست؛ اين بيماري مختص يك

ر تاريو داون اشاره به سابقه داشتن موارد اين چنيني و ناگزير شدن كميسيون حقوق بشر و)
انگاري نژادي در فرضموارد مشابه به انتقاد از افزايش ميزان گفتمان سمي و تأثير پيش

باشند: گفتني است كه از ارتباط  در 19 –رود با بيماري كوويد مورد افرادي كه گمان مي
ر تنفتبار در سراسر جهان با نژادپرستي، ميالدي، جوامع آسياي شرقي 2020ماه ژانويه سال 

  اند؛و تبعيض مواجه شده پراكني
ميت از ن با محرومردمان بومي در برخي از جوامع اونتاريو، همچني شدنمواجهاشاره به  ز)

رهاي در فضاي مجازي و ديگر اشكال رفتادريافت خدمات، اظهارنظرهاي نژادپرستانه 
  ؛19 –گيري كوويد آميز در رابطه با همهتبعيض

فزايش اصوص خاشاره به اقدام اخير كميسيون حقوق بشر اونتاريو، به ابراز نگراني در  ح)
ر منزل هاي مربوط به ماندن دآزادي عمل و اختيارات پليس در زمينه اجرايي كردن دستور

 پوست؛پذير، همچون جوامع سياههاي آسيبب آن بر اعضاي گروهو تأثير نامتناس

به بروز درد و رنج و نگراني در جوامع  19 –اشاره به منجر شدن بيماري كوويد  ط)
پذيري ، ضرورت مشاركت در مسئوليتروازايندر استان اونتاريو و  ازجملهسراسر جهان، 
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جب افزايش ميزان اين و نژادپرستي مو تنفر پراكنياين  اينكهدر زمينه حصول اطمينان از 
  دردها نشود؛

گفتني است كه كميسيون حقوق بشر اونتاريو در اين بحران جهان با تمامي جوامع  ي)
كند و از تمامي شهروندان اين استان نيز درخواست اعالم همبستگي مي جنوبي تبارآسيايي 

  .15نمايد كه رويكردي مشابه را اتخاذ كنندمي
  
 

  *بريتانيا
 3 وز دوشنبهتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1

انيا به ، به نقل از خبرگزاري آناتولي، در خصوص متهم شدن پليس بريت1400 خردادماه
اين  هاي غيرانساني در قبال معترضان حامي فلسطين. برخي از محورهاياستفاده از روش

  از: اندرتعباگزارش 
در روز  –گروه حامي فلسطين مستقر در بريتانيا  - » 16اقدام فلسطين«اشاره به اقدام گروه  الف)

هاي غيرانساني جهت به به متهم كردن پليس بريتانيا به استفاده از شيوه خردادماه 3دوشنبه 
اخت پهپاد روز گذشته، در مقر يك كارخانه س 6پايان رساندن اعتراض متداوم اين گروه براي 

  پردازد؛كه به گفته اين گروه، به توليد پهپاد براي رژيم اسرائيل مي 17در شهر لستر
از  18اشاره به اقدام اين گروه حامي فلسطين به اشغال پشت بام اين كارخانه ساخت پهپاد ب)
  ) در تالش براي ايجاد اخالل در روند توليد آن؛ماهارديبهشت 29مه (چهارشنبه  19روز 
اره به انتشار بيانيه مطبوعاتي از سوي اين گروه مبني بر اقدام فعاالن آن به افزايش اش ج)

ميزان اخالل در روند كار اين كارخانه با هدف آسيب وارد آوردن به منافع آن و ممانعت از 
استفاده از پهپادهاي ساخت بريتانيا در ارتكاب به جنايات جنگي در فلسطين و ديگر نقاط 

                                                            
  گزارش كميسيون حقوق بشر اونتاريو. قابل بازيابي در لينك: 15

 http://www.ohrc.on.ca/en/news_centre/ohrc‐urges‐ontarians‐respect‐human‐rights‐south‐
asian‐communities 
١٦ Palestine Action 
١٧ Leicester 
١٨ Elbit‐Thales UAV Tactical Systems 
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يشه: گفتني است كه پيش از اقدام اين گروه به اشغال كارخانه، كنشگران آن جهان براي هم
است كه  20كيپرو واچ 19اعالم نمودند كه كارخانه مزبور مسئول توليد پهپادهاي هرمس

 اند؛مستقيماً در هدف قرار دادن و كشتار كودكان غزه دست داشته

اني هاي غيرانسكه استفاده از تاكتياشاره به اقدام اين گروه به متهم كردن پليس محلي ب د)
ذا و غها و افراد جامعه كه در تالش براي رساندن از طريق مسدود كردن راه ساير گروه

  آب به معترضاني بودند كه همچنان بر پشت بام اين كارخانه حضور داشتند؛
روه اميان گحاز  اشاره به اظهارات اعضاء اين گروه، مبني بر اقدام پليس به دستگيري دو تن ه)

ا بدين ده تمزبور كه در تالش براي فراهم آوردن آب و ديگر ملزومات براي اين كنشگران بو
 ند؛ها را مورد هدف قرار دهوسيله در تالشي ناكام موجب ارعاب معترضان شده و عزم آن

از  ستقيم متشكليك شبكه اقدام م عنوانبهاشاره به اقدام اين گروه به توصيف خود  و)
 يتانيا،ارخانه در براتخاذ كنش در قبال تمامي شعبات اين ك منظوربهها و افرادي كه گروه

ه ها و اقدام دولت بريتانيا به پايان دادن بها براي تعطيلي اين كارخانهدرخواست از آن
 اند؛آمده گرد همخود در آپارتايد رژيم اسرائيل  مشاركت

ها كه در بهداشت غزه، در اين درگيري گفتني است كه طبق اظهارات مسئوالن وزارت ز)
 كمدست) آغاز شد، ماهارديبهشت 20مه (دوشنبه  10پي حمالت رژيم اسرائيل از روز 

زن  39كودك و  66شامل  –تن در كرانه غربي  31تن در غزه و  248 -فلسطيني  279
ات و تن ديگر مجروح شدند، همچنين مراكز درماني، دفاتر مطبوع 1900كشته و بيش از 

  ؛ 21مناطق مسكوني مورد هدف قرار گرفتند
  
، در 1400 خردادماهانتشار گزارش از سوي شبكه خبري العربيه، در روز شنبه اول  -2

خصوص طفره رفتن بريتانيا از پذيرش مسئوليت در زمينه صادرات تسليحاتي خود به 
                                                            

١٩ Hermes 
٢٠ Watchkeeper 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  21
 https://www.middleeastmonitor.com/20210524‐uk‐police‐accused‐of‐inhumane‐tactics‐on‐
pro‐palestinian‐protesters 
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برخي از  غزه.رژيم اسرائيل پس از يافته شدن تجهيزات نظامي اين كشور در بمباران 
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

ه و طعاناشاره به درخواست از دولت بريتانيا در خصوص متعهد شدن به بازرسي قا الف)
اين زمينه  پژوهش جديدي در ازآنكهپسدقيق فروش تسليحات خود به كشورهاي ديگر، 
هاي مورد استفاده حهاي اين كشور در سالحاكي از يافته شدن تجهيزات متعددي از ساخته

  يم اسرائيل در بمباران نوار غزه انجام شده است؛رژاز سوي 
اشاره به گزارش روزنامه اينديپندنت در اين زمينه مبني بر انجام اين تحقيق از سوي كارزار  ب)

هاي ، و حاكي بودن آن از كاربرد قطعات ساخت بريتانيا در جت22مبارزه با تجارت تسليحاتي
و هليكوپترهاي آپاچي كه از سوي نيروهاي نظامي رژيم اسرائيل  16 –و اف  35 –جنگده اف 

اند: گفتني است كه اظهارات يك سخنگوي نيروهاي در اين جنگ مورد استفاده قرار گرفته
 نظامي رژيم اسرائيل نيز استفاده اين رژيم از اين تجهيزات را تأييد كرده است؛

كه توليدكننده  –هوافضاي آمريكايي الكهيد مارتين  هاي شركتاشاره به اظهارات مقام ج)
شركت  100مبني بر كاربرد قطعات ساخت بيش از  –است  35 –هاي جنگنده اف جت

و رولز رويس در ساخت اين  23هاي بي.ِاي.ايي سيستمزشركت ازجملهبريتانيايي، 
درصد از اين  15زند كه حدود نشريه دفاعي بريتانيا تخمين مي كهطوريبهها، جنگنده

 اند؛ها از قطعات بريتانيايي تشكيل يافتهجت

نيا در هاي راداري و تجهيزات مسيريابي ساخت بريتااشاره به همچنين كاربرد سامانه د)
 ؛متحدهاياالتهليكوپترهاي آپاچي توليد شده توسط شركت بوئينگ در 

ه بن كشور اي ني بر اقداماشاره به اظهارات يك سخنگوي دولت بريتانيا در اين زمينه مب ه)
  ه صادرات تسليحاتي؛هاي خود در زمينشدت جدي گرفتن مسئوليتبه
، مبني بر 24اشاره به اظهارات اندرو اسميت، مسئول كارزار مبارزه با تجارت تسليحاتي و)

ناكارآمدي آن در انجام  حالدرعينادعاي دولت در زمينه دغدغه داشتن در اين زمينه و 

                                                            
٢٢ Campaign Against Arms Trade (CAAT) 
٢٣ BAE Systems 
٢٤ Campaign Against Arms Trade (CAAT) 
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هاي شفاف به امات در اين راستا و امتناع متداوم آن از ارائه پاسخاقد ترينكوچك
  هاي اوليه در خصوص كاربرد تسليحات ساخت بريتانيا در اين منازعات؛پرسش

 نيا عليهها و تجهيزات ساخت بريتااستفاده از سالح –اشاره به سابقه داشتن اين موارد  ز)
 رحمانه وله بيهاي نظامي رژيم اسرائيل در حمبا توجه به تأييد استفاده نيرو –فلسطينيان 
هاي ميالدي اين رژيم به نوار غزه، از سالح 2009تا  2008هاي آميز سالخشونت
 ور؛از قطعات بريتانيايي، از سوي ديويد ميليبند، وزير خارجه وقت كش برخوردار

وش درنگ فرالملل جهت متوقف ساختن بياشاره به درخواست سازمان عفو بين ح)
د در تولي تواند از قطعات ساخت بريتانياسالح به رژيم اسرائيل و يا هر كشور سومي كه مي

 رژيم استفاده كند؛ هاي فراهم آمده براي اينسالح

ين اربرد فناوري ي بريتانيا، همچنين در زمينه كاراسازي وزاشاره به ضرورت شفاف ط)
  يل؛كشور در برنامه ساخت پهپادهاي نظامي رژيم اسرائ

، نماينده حزب كارگر در پارلمان، از پشتيباني از 25اشاره به پشتيباني ريچارد برگن ي)
ها در زمينه تحريم تسليحاتي رژيم اسرائيل و اظهارات او مبني بر توخالي بودن درخواست

گفتمان دولت بريتانيا در زمينه حمايت آن از صلح در شرايطي كه اين كشور در جنگ اين 
  دم فلسطين عمالً مشاركت داشته است؛رژيم عليه مر

گفتني است كه دولت بريتانيا همچنين به دليل تأمين تسليحات براي عربستان سعودي،  ك)
ها در جنگ يمن، مورد انتقاد شديد قرار ها در خصوص استفاده از اين سالحنگراني رغمبه

  ؛26گرفته است
 

                                                            
٢٥ Richard Burgon 

  گزارش شبكه خبري العربيه. قابل بازيابي در لينك: 26
 https://english.alaraby.co.uk/news/uk‐military‐hardware‐used‐israel‐gaza‐bombardment‐
report 
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، در 1400 ماهارديبهشت 5شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز يك -3
اء ها در زمينه قرار گرفتن در معرض اذيت و ايذبودن شكايت به دانشگاه ثمربيخصوص 

  جنسي.
توجهي قرار گرفتن اشاره به اظهارات فعاالن حقوق بشري مبني بر مورد بي الف)

ي سوز دانشجويان و كاركنان شاكي از قرار گرفتن در معرض آزارها و حمالت جنسي، ا
ها القاء شده است كه ن حس به آناي اينكهها در غالب موارد و نهادهاي تحقيقات دانشگاه

  وده است؛بها تنها تلف كردن وقت آن هايافشاگري
هاي انشگاهمي دتأكيد بر ضرورت اقدام دولت بريتانيا به ايجاد الزامي قانوني براي تما ب)

ه فرد كرفتار جنسي، حتي در زماني به سوء اين كشور در رابطه با تكميل تحقيقات مربوط
 ها به آگاه ساختناند و همچنين لزوم اقدام آنيا افراد مورد نظر دانشگاه را ترك گفته

ز دن اكارفرماي جديد اين افراد به صورت مكتوب: اين امر موجب ممانعت به عمل آور
  شود؛ها از مجازات ميانتقال افراد خاطي به نهادهاي ديگر و گريز آن

سازماني مستقر در بريتانيا  – 1752، يكي از مديران گروه 27اشاره به اظهارات آنا بول ج)
جنسي در سطوح عالي تحصيالتي  سوء رفتارهايگري در راستاي پايان دادن به كه به البي

ها به ممانعت از آشكار شدن جزئيات تحقيقات مبني بر اقدام برخي از دانشگاه –پردازد مي
هاي جنسي با تكيه بر اين هراس نادرست كه اين اقدام شده در زمينه آزار و اذيتانجام 

  ها شود؛تواند موجب نقض قانون حمايت از دادهمي
كي نشجو يا يزماني كه دا اينكهنه، مبني بر ها در اين زمياشاره به روند معمول دانشگاه د)

ها نآپردازد، به ايذاء جنسي ميدر مورد موارد آزار و  افشاگرياز كاركنان دانشگاه به 
 كنند مبنياي دريافت ميتوضيحي در مورد نتيجه تحقيقات داده نخواهد شد، بلكه تنها نامه

شود كه احساس شان مورد تأييد قرار گرفته است، كه اين امر موجب ميبر اينكه دعاوي
 ست؛اها بوده آنكنند كه تمامي اين فرآيند اتالف وقت و تنها به مانند يك تودهني به 

                                                            
٢٧ Anna Bull 
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ن مرتكبا نشگاهچنانچه مسئوالن دا اينكهاشاره به اظهارات وكال در اين زمينه مبني بر  ه)
گاه نه پنهان ها را از شاكيان پرونداين جرم را در جريان نتايج تحقيقات قرار داده، اما آن

  اند؛هدارند، بر اساس قوانين برابري و حقوق بشر احتماًال وظايف خود را نقض كرد
در » 28كالچر شيفت«اشاره به سند الگوي تهيه شده از سوي نهادي مدني تحت عنوان  و)

در خصوص قرار گرفتن در معرض قلدري يا آزار و ايذاء، مبني بر  گزارش دهيزمينه 
هاي ها به افشاء اطالعات شخصي بر اساس مقررات حمايت از دادهمجاز بودن دانشگاه

ها مبتني بر قانون اشتغال و در ها و شكايتقدام به نارضايتيعمومي، در شرايطي كه اين ا
  شود،جهت منافع عمومي پرداخته و بررسي دعاوي حقوقي را شامل 

هاي گذار اين نهاد مدني، مبني حاكي بودن داده، بنيان29كالاشاره به اظهارات جما مك ز)
ري از بازماندگان اين جرايم بر بسيا اينكهكنند از هايي كه از اين الگو استفاده ميدانشگاه

ثمر بوده و فرآيند شكايت به قدري پيچيده و غيرشفاف بي هاافشاگرياين باورند كه اين 
ه اين روند بايد ب كهدرصورتيدارد، در اين زمينه بازمي گزارش دهياست كه افراد را از 

  ترين شكل ممكن انجام شود؛ساده
آوريل سال جاري ميالدي، به  19ها، در روز دانشگاهاشاره به اقدام دفتر دانشجويان  ح)

ها در اين زمينه كه در صورت امكان، اطالعات انتشار راهنمايي مبني بر توصيه به دانشگاه
در اين موارد  افشاگريمربوط به نتايج تحقيقات را براي دانشجويان و كاركناني كه به 

هاي مورد در اين زمينه كه چرا مجازاتپردازند، فراهم آورند، به همراه ارائه توضيح مي
هايي كه اين نظر در اين رابطه اعمال شده يا نشده است: گفتني است كه در آينده دانشگاه

  .30شوندنكنند با پيامدهاي آن مواجه مي اجرايدستورالعمل را 
  
  

                                                            
٢٨ Culture Shift 
٢٩ Gemma McCall 

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 30
 https://www.theguardian.com/world/2021/apr/25/complaining‐to‐universities‐about‐
harassment‐often‐a‐waste‐of‐time 
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  *فرانسه
، در 1400 هخردادما 5الملل، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -1

جويي كه عليه خصوص ضرورت لغو احكام محكوميت صادر شده عليه معترضان مسالمت
  از: اندعبارتهراس راهپيمايي كردند. برخي از محورهاي اين گزارش يك گروه بيگانه

الملل، در ، مدير منطقه اروپا در سازمان عفو بين31اشاره به اظهارات نيلز مويژنيكس الف)
، با »تسهيل ورود خالف قاعده اتباع خارجي«فعال محكوم به  7دادگاه  آستانه برگزاري

ها در راهپيمايي برگزارشده در مرز فرانسه و ايتاليا، عليه اقدامات توجه به مشاركت آن
  در منطقه آلپ؛ 32گروهي تحت عنوان ژنراسيون ايدانتيتر

استاي محكوم كردن استفاده از قوانين ضدقاچاق در رشمار آوردن سوءاشاره به به ب)
عليه اقدامات غيرقانوني  -معروف هستند  733كه به بريانسيون  –راهپيمايي فعاالن شجاع 
 مثابهبهاقدامي شنيع، بلكه  عنوانبه تنهانههراس ژنراسيون ايدانتيتر، گروه نژادپرست و بيگانه

 آميز؛ها در زمينه آزادي بيان و تشكيل اجتماعات مسالمتنقض حقوق آن

جرم و در  عنوانبهآميز تأكيد بر ضرورت به شمار نياوردن مشاركت در اعتراضي صلح ج)
و  جويانپناه تمثيلي از اعالم همبستگي و يكپارچگي با مثابهبهعوض محسوب كردن آن 

  مهاجران؛
ستاي ر راتأكيد بر لزوم اقدام دولت فرانسه به حمايت از مدافعان حقوق بشري كه د د)

ادر شده در صو مهاجران ايستادگي كرده و ضرورت اصالح حكم  جويانهپناهمبستگي با 
هاي اين چنيني ديگر هرگز مورد كنش اينكهحصول اطمينان از  منظوربهاين زمينه، 

  گيرند؛مجازات قرار نمي
آوريل  21اشاره به سابقه اين تحول مبني بر اقدام گروه ژنراسيون ايدانتيتر، در روز  ه)

اي در منطقه» دفاع از اروپا«) به آغاز عملياتي تحت عنوان ماهارديبهشت(چهارشنبه اول 
نزديك به بريانسون، در فرانسه جهت ممانعت به عمل آوردن از عبور پناهندگان و 

  مهاجران از مرز فرانسه و ايتاليا و ورود به فرانسه؛
                                                            

٣١ Nils Muižnieks 
٣٢ Generation Identitaire 
٣٣ Briançon 7 
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آميز ي صلحپيمايمعترض در قبال اين اقدام با تشكيل راه 100اشاره به واكنش بيش از  و)
  ها، از ايتاليا به طرف مرز فرانسه تا شهر بريانسون؛در مقابل آن

ميالدي، به  2018دسامبر سال  13، در روز 34اشاره به اقدام دادگاه كيفري شهر گپ ز)
به دليل تسهيل ورود  – 7معروف به بريانسيون  –تن از اين معترضان  7محكوم كردن 

  فرانسه؛خالف قاعده اتباع خارجي به 
ميالدي به دليل  2019گفتني است كه اعضاء گروه ژنراسيون ايدانتيتر، در سال  ح)

هاي فرانسه، در ماه مارس سال جاري محكوم شدند و مقام 2018رويدادهاي آوريل سال 
ميالدي، فعاليت اين گروه را به دليل برانگيختن تبعيض، تنفر و خشونت، ممنوع اعالم 

  ؛35ودندكرده و آن را منحل نم
  
 ماهارديبهشت 30شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -2

وي برانگيز تحديد انتشار تصاوير پليس از س، در خصوص عدم پذيرش اقدام مناقشه1400
  از: اندعبارتشوراي قانون اساسي فرانسه. برخي از محورهاي اين گزارش 

، به ماهارديبهشت 30شنبه ون اساسي فرانسه، در روز پنجاشاره به اقدام شوراي قان الف)
 ن انتشاربرانگيز قانون امنيت جامع كشور كه بر اساس آمردود به شمار آوردن بخش مناقشه

  آيد؛ها، جرم به شمار ميبدخواهانه تصاوير مأموران پليس با هدف شناسايي آن
شور و كگسترده در سراسر  هاياشاره به منجر شدن اين قانون به بروز اعتراض ب)

ودند اين نگران ب هان كنگاري و روزنامههاي حقوق بشرهمچنين برانگيختن انتقاد گروه
 پذيري نيروي پليس بكاهد؛قانون موجب تضعيف آزادي مطبوعات شده و از مسئوليت

ها به اقدام دولت فرانسه به بازنويسي كامل ماده اشاره به منجر شدن اين اعتراض ج)
كه در آغاز از سوي مجلس سناي كشور به تصويب  - 24ماده  –برانگيز اين قانون بحث

                                                            
٣٤ Gap 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 35
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/france‐convictions‐against‐peaceful‐
protesters‐who‐marched‐against‐xenophobic‐group‐must‐be‐quashed 
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اقدام به انتشار تصاوير مأموران  هرگونهرسيده بود: بر اساس اين بند از قانون امنيت جامع 
ها صورت آمده، چنانچه با هدف شناسايي آنپليس ملي يا ژاندارمري جرم به شمار مي

هزار  75سال حبس و پرداخت جريمه  5جرم نيز تحمل تا  گرفته باشد. مجازات اين
 يورويي بوده است؛

به ميزان  گذارانقانون اينكهن اساسي مبني بر هاي شوراي قانواشاره به اظهارات مقام د)
اين شورا، اصل  روازاينكاب جرم نپرداخته و هاي منجر به ارتكافي به تعريف مؤلفه

  انگارد؛هاي آن را ناديده ميقانوني بودن اين جرم و مجازات
، وزير كشور در واكنش به اين اقدام، مبني بر تالش 36اشاره به اظهارات ژرالد دارمنن ه)

وزير در راستاي بهبود آن بخش از مفاد اين وي جهت ارائه پيشنهادات الزم به نخست
  قانون كه از سوي شوراي قانون اساسي مردود به شمار آمده است؛

كردند، از هاي پليس فرانسه كه از اين قانون حمايت ميي است كه اتحاديهاين در حال و)
مردود به شمار آمدن آن از سوي شوراي قانون اساسي اظهار تأسف كرده و اظهار داشتند 
كه اين اقدام نمايانگر حمايت گزينشي اين نهاد از حقوق بشر است و مأموران پليس را از 

 ؛37كندحق حفاظت از هويت خود محروم مي
، ماهارديبهشت 31گفتني است كه به گزارش شبكه خبري بي.بي.سي، در روز جمعه  ز)

 در كشور اين  پارلمان  در برابر، ماهارديبهشت 29مأموران پليس فرانسه، در روز چهارشنبه 
 جان از بيشتر محافظت براي تدابيري اتخاذ خواهان و كرده تجمع سن رودخانه ساحل

آميز هاي خشونتبه دليل استفاده آشكار از روش پليس فرانسه غالباً .شدند پليس نيروهاي
خود دست به موران پليس أاين بار م اما ،گيرددر جريان تظاهرات مورد انتقاد قرار مي

كه نيروهاي پليس  شدندهايي و خواهان واكنش شديدتر در قبال خشونت ات زدندتظاهر
  39؛38اندمواجهبا آن 

                                                            
٣٦ Gerald Darmanin 

  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 37
 https://www.euronews.com/2021/05/20/france‐s‐constitutional‐council‐rejects‐
controversial‐move‐to‐restrict‐images‐of‐police 

و پليس ديگري در جريان يك حمله مور پليس در جريان عمليات مبارزه با مواد مخدر كشته شد أدر طول ماه گذشته يك م 38
  هدفمند به ضرب چاقو از پا درآمد.
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، در 1400 ماهارديبهشت 19سوي خبرگزاري آناتولي، در روز يكشنبه انتشار گزارش از  -3
 هاي نژادپرستانه نظام قضايي فرانسه. برخي ازخصوص مورد پرسش قرار گرفتن تعصب

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
پوست سرشناس فرانسوي و ، مدافع حقوق بشر سياه40اشاره به اظهارات آسا ترائوره الف)

ميالدي براي جنبش عدالت نژادي در فرانسه، در  2020ه نشريه تايم در سال چهره برگزيد
رش در زمان بازداشت از سوي ادمصاحبه با خبرگزاري آناتولي، در خصوص مرگ بر

  نيروهاي ژاندارمري و وجود معضل نژادپرستي در فرانسه؛
دي، در يالم 2016ژوئيه سال  19ر اين فعال حقوق بشر، در روز اداشاره به مرگ بر ب)

ن آپوستان در كشوري كه اِعمال خشونت عليه شهروندان آفريقاي شمالي و سياه –فرانسه 
 به روال عادي تبديل شده است؛

 انتقال ومري اشاره به درخواست كارت شناسايي از آداما ترائوره از سوي نيروهاي ژاندار ج)
ر دم خوردن حال وي هبه به ها كه منجر او به خودروي اين نيروها پس از شدت يافتن تنش

او  هاي امداد اضطراري به محل خوانده شدند، اماخودرو شد: گفتني است كه اگرچه گروه
 ها جان خود را از دست داد؛پيش از تحت درمان قرار گرفتن از سوي اين گروه

علت  عنوانبهاشاره به گزارش كالبدشكافي نخست، مبني بر عنوان كردن نارسايي قلبي  د)
ئوره ترا گ: اين در حالي است كه در گزارش كالبدشكافي دوم كه به درخواست خانوادهمر

 صورت پذيرفت، علت مرگ وي خفگي ناشي از فشار مداوم، عنوان شده است؛

ده در شنجام اجرم پس از تحقيقات  هرگونهاشاره به مبرا شدن ژاندارمري از ارتكاب به  ه)
ها در ياآرامترائوره منجر به برانگيختن موجي از ناين زمينه: اين در حالي بود كه مرگ 

 ساكنان آن عمدتًا مهاجرنشين هستند؛ هاي شهرها شد كهحومه

اي مبني بر متهم ميالدي، به نگارش مقاله 2019اشاره به اقدام آسا ترائوره، در سال  و)
كردن مأموران ژاندارمري به دست داشتن در مرگ برادرش: گفتني است كه وكالت 

                                                                                                                                                            
٣٩ https://www.bbc.com/persian/world‐features‐57184627 
٤٠ Assa Traore 
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، وكيل مارين لو ِپن، سياستمدار 41أموران پليس در اين پرونده بر عهده رودلف بوِسلوم
 جناح راست افراطي فرانسه بوده است؛

ت اظهارا ود واشاره به مورد محاكمه قرار گرفتن آسا ترائوره، به دليل نگارش مقاله خ ز)
ش تال اين كشوروي مبني بر رسوايي خواندن اين تحول: وي همچنين تأكيد نمود كه در 

 م قضاييعدالتي نظابر تبديل قربانيان به مجرمان بوده و اين امر حاصل فشار مداوم و بي
  فرانسه است؛

  ها و مهاجران؛پوستان، عرببراي سياه ويژهبهاشاره به تداوم يافتن اين مبارزه،  ح)
ترين ژادپرستن عنوانبهاشاره به حاكي بودن مطالعات از به شمار آمدن پليس فرانسه  ط)

 .42پليس در ميان نيروهاي پليس كشورهاي اروپايي و زنده بودن نژادپرستي در فرانسه
  

                                                            
٤١ Rodolphe Bosselut 

  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك: 42
 https://www.aa.com.tr/en/europe/french‐justice‐system‐s‐racial‐biases‐
questioned/2234295 


