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نگاهي به كارنامه حقوق بشري اياﻻت متحده آمريكا ،كانادا ،بريتانيا و فرانسه )(١١

٣

در اين گزارش تحوﻻت مربوط به موارد نقض حقوق بشر در كشورهاي اياﻻتمتحده
آمريكا ،كانادا ،بريتانيا و فرانسه در شهريورماه  ،١٣٩٩بر اساس مقاﻻت ،گزارشها ،بيانيهها
و اخبار آشكار به دسﺖآمده از سازمانهاي حقوق بشري مردمنهاد و بينالمللي و
رسانههاي گروهي  ١،مورد بررسي قرار گرفته اسﺖ .محورهاي مهم اين بررسي بهصورت
خﻼصه به شرح زير اسﺖ:

*اياﻻتمتحده آمريكا
 -١انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز ،در روز چهارشنبه  ١٢شهريورماه ،١٣٩٩
در خصوص اقدام آمريكا به تحريم دادستان ديوان بينالمللي كيفري )ﻻهه( .موارد مهم
گزارش مذكور به شرح زير اسﺖ:
الف( اشاره به اقدام اياﻻتمتحده به عملي كردن تهديد خود در زمينه تحريم مسئوﻻن
ديوان بينالمللي كيفري ،ازجمله فاتو بنسوده  ،دادستان اين ديوان و ٢فاكيسو موچوچوكو ،
رئيس بخش دادرسي آن ،به دليل اقدام اين ديوان به تداوم بخشيدن به پيگرد قانوني
نظاميان آمريكا به دليل نقش آنها در جنگ افغانستان؛
ب( اشاره به تهديد وزير خارجه اياﻻتمتحده ،مبني بر اقدام اين كشور به تحريم كشورها
و افرادي كه از تحريمشدگان حمايﺖ مالي به عمل آورند كه مايك پمپئو در اين رابﻄه
اظهار داشﺖ» :ما تﻼشهاي نامشروع ديوان بينالمللي كيفري براي پيگرد آمريكاييها را
تحمل نخواهيم كرد«.؛
١

سازمان عفو بينالملل )(Amnesty International؛ ديدهبان حقوق بشر )(Human Rights Watch؛ شبكه خبري

يورونيوز )(Euronews؛ شبكه خبري دويچه وله )(Deutsche Welle؛ شبكه خبري سي.تي.وي نيوز )(CTV News؛
پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايسﺖ مانيتور ))(Middle East Monitor (MEMO؛ پايگاه خبري -تحليلي ميدل ايسﺖ
آي )(Middle East Eye؛ روزنامه اينديپندنﺖ )(Independent؛ پايگاه خبري سازمان ملل ) (UN Newsو راديو
بينالمللي فرانسه ).(Radio France Internationale
Fatou Bensouda

٢

Phakiso Mochochoko

٣

٣
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ج( اشاره به اقدام پيشتر آمريكا به ممنوع اعﻼم كردن ورود مقامات ديوان بينالمللي كيفري به
خاك اين كشور :واشنگتن در همين راستا رواديد فاتو بنسوده براي ورود به خاك ايالﺖ متحده
را باطل كرده بود؛
د( اشاره به اقدام دادستاني ديوان بينالمللي كيفري در ماه مارس سال جاري ميﻼدي ،به آغاز
نمودن تحقيقات در زمينه نقش نظاميان آمريكا در افغانستان و احتمال ارتكاب »جنايﺖ جنگي«
و »جنايﺖ عليه بشريﺖ« از طرف آنها ،همچنين در مورد اِعمال شكنجه از سوي سازمان
اطﻼعات مركزي آمريكا )سيا( ؛

٤

ه( گفتني اسﺖ كه ديوان بينالمللي كيفري ،در واكنش به اقدام »بيسابقه« آمريكا ،تحريم
مقامات ارشد اين نهاد قضايي بينالمللي را »نقض جدي عدالﺖ و حاكميﺖ قانون«
برشمرد؛
٥
گوترش ،دبيركل سازمان ملل ،در اين
و( همچنين استفان دوجاريك  ،سخنگوي آنتونيو

رابﻄه اظهار داشﺖ كه از نزديك تحوﻻت اين موضوع را دنبال ميكند و به تحليل
پيامدهاي احتمالي آن براي اجراي توافق همكاري ميان سازمان ملل و ديوان بينالمللي
كيفري كه در سپتامبر سال  ٢٠٠٤ميﻼدي به تصويب رسيد ،ميپردازد؛
ز( اين در حالي اسﺖ كه سازمان ديدهبان حقوق بشر نيز در گزارشي ،در روز چهارشنبه
 ١٢شهريورماه ،اين اقدام را بياعتنايي فاحش آمريكا در قبال قربانيان بدترين جنايات
جهان شمرده و آن را نمايانگر ناكامي اياﻻتمتحده در مورد پيگرد قرار دادن شكنجه
دانسته اسﺖ؛

 ٤گزارش شبكه خبري يورونيوز .قابل بازيابي در لينك:
https://per.euronews.com/2020/09/02/us-annonce-sanctions-against-international-criminalcourt-officials-including-prosecutor
٥
Stéphane Dujarric

نگاهي به كارنامه حقوق بشري اياﻻت متحده آمريكا ،كانادا ،بريتانيا و فرانسه )(١١

٥

 -٢انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله ،در روز سهشنبه  ١١شهريورماه ،١٣٩٩
در خصوص خودداري ترامپ از محكوم كردن خشونﺖ هواداران خود در پورتلند .موارد
مهم اين گزارش عبارتاند از:
الف( تداوم تقابل و ناآراميهاي خشونﺖآميز ميان هواداران و مخالفان دانلد ترامپ،
رئيسجمهوري آمريكا ،با توجه اقدام ترامپ به مسئول به شمار آوردن دموكراتهاي
چپگرا در اين رويدادها و عدم اقدام وي به محكوم كردن حمله مسلحانه يكي از
هواداران خود كه منجر به كشته شدن دو نفر در ناآراميهاي روزهاي اخير شد؛
ب( اشاره به تصميم دانلد ترامپ براي سفر به شهر كنوشا – كه پس از شليك يك مأمور
پليس به فردي سياهپوسﺖ به نام جيكوب بليك و جراحﺖ شديد وي ،شاهد اعتراضات
گستردهاي بود – بهرغم درخواسﺖ رسمي شهردار شهر كنوشا از رئيسجمهور براي لغو
اين سفر و اقدام وي در كنفرانس مﻄبوعاتي روز دوشنبه  ١٠شهريورماه ،به دفاع از
تيراندازي جوان  ١٧سالهاي به نام كايل آر .كه به كشته شدن دو نفر از معترضان و مجروح
شدن شماري ديگر انجاميد؛

٦

 ٦سوابق در گزارشهاي پيشين:
*انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله ،در روز چهارشنبه  ٥شهريورماه  ،١٣٩٩در خصوص كشته شدن دو تن از
تظاهرات كنندگان و به شدت مجروح شدن يك تن ديگر در اعتراضات ضد نژادپرستي بر پا شده در شهر كنوشا ،در ايالﺖ
ويسكانسين آمريكا ،مبني بر:
الف( تداوم يافتن ناآراميها و تظاهرات وسيع عليه نژادپرستي در ايالﺖ ويسكانسين آمريكا براي سومين شب متوالي و
عليرغم مقررات منع آمدوشد شبانه ،در اعتراض به تيراندازي مرگبار پليس ،در روز يكشنبه گذشته ) ٢شهريورماه( ،به يك

مرد  ٢٩ساله سياهپوسﺖ به نام جيكوب بليك و در اعتراض به رفتار خشونﺖآميز مأموران پليس عليه سياهپوستان و برخورد
وحشيانه با اين مرد؛
ب( اشاره به مضمون ويدئوهاي انتشار يافته از اين واقعه ،مبني بر مورد هدف قرار گرفتن جيكوب بليك در حال رفتن به
سمﺖ خودروي خود براي سوارشدن در آن ،از سوي يك مأمور پليس سفيدپوسﺖ و اقدام اين مأمور پليس به  ٧مرتبه شليك
به اين مرد جوان درحاليكه  ٣فرزند وي در خودرو شاهد تيراندازي بهسوي پدرشان بودند؛

ج( اشاره به شوكه شدن مردم از انتشار تصاوير تيراندازي پليس به جيكوب بليك ،همانند تصاوير خفهشدن جورج فلويد زير
زانوي پليس و آغاز شدن تظاهرات ضد نژادپرستي در اين شهر در پي جراحﺖ شديد وي؛
د( اشاره به انتشار گزارش از سوي اداره پليس كنوشا ،مبني بر پاسخگويي مأموران پليس به تيراندازي و شليك گلوله ،از سوي
تظاهراتكنندگان در روزهاي سهشنبه و چهارشنبه ) ٤و  ٥شهريورماه( و تداوم يافتن تحقيقات درباره علل تيراندازي به
معترضان كه در پي آن دو تن كشته و يك نفر مجروح شده اسﺖ :گفتني اسﺖ كه گروهي متشكل از مردان سفيدپوسﺖ روز
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ج( اشاره به روايﺖ دانلد ترامپ و شبكه خبري فاكس نيوز از اين رويداد ،مبني بر ناگزير
شدن اين جوان به شليك بهسوي معترضان در راستاي دفاع از خود ،با توجه به تﻼش
آنها براي كشتن وي :گفته ميشود كه اين فرد يكي از اعضاي »گروه دفاع از شهروندان
سفيدپوسﺖ« به شمار ميآيد؛
د( اشاره به تداوم اعتراضات گسترده عليه خشونﺖ پليس در پورتلند ،بزرگترين شهر
ايالﺖ اورگان و ساير شهرهاي آمريكا و بااينحال تصميم دانلد ترامپ به سفر به شهر
كنوشا و عدم تصميم وي براي ديدار با خانواده جيكوب بليك در جريان سفر خود؛
ه( اشاره به كاهش يافتن ميزان محبوبيﺖ ترامپ در قياس با جو بايدن ،رقيب انتخاباتي او
از حزب دموكرات با توجه به رويدادهاي اخير در پورتلند و ناآراميهاي كنوشا؛
ز( گفتني اسﺖ كه ترامپ خود را رئيسجمهوري معرفي كرده اسﺖ كه در راستاي
»استقرار نظم و قانون« عمل ميكند .او مدعي شده اسﺖ كه جو بايدن تصميم دارد در
صورت پيروزي در انتخابات رياسﺖجمهوري بودجه پليس را كاهش دهد .اين در حالي
اسﺖ كه جو بايدن نيز بروز خشونﺖ و ناآرامي را ازجمله به علﺖ عملكرد ضعيف ترامپ

گذشته )سهشنبه( اعﻼم كرده بودند كه با اسلحه از اموال شهر محافظﺖ ميكنند .همچنين به گزارش پايگاه خبري سازمان ملل،

در روز جمعه  ٧شهريورماه ،نوجوان  ١٧سالهاي به اتهام كشتن دو نفر از تظاهرات كنندگان و مجروح كردن تعدادي ديگر
دستگير شد .روپرت كولويل ،سخنگوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل اين خشونﺖها را محكوم و آن را
بهعنوان بخشي از خشونﺖهاي به وقوع پيوسته در اياﻻتمتحده در ماههاي اخير ،ازجمله مرگ جورج فلويد و جيكوب بليك
و دليلي ديگر براي اجراي تدابير سخﺖگيرانهتر در زمينه كنترل سﻼح در اين كشور به شمار آورد؛

ه( اشاره به اعﻼم وضعيﺖ اضﻄراري از سوي فرماندار ويسكانسين ،در روز سهشنبه  ٤شهريورماه ،پس از وقوع آتشسوزي در
چندين خودرو و ساختمان ،همچنين درخواسﺖ كمك وي از  ٢٥٠نفر از اعضاء گارد ملي اين ايالﺖ؛

و( گفتني اسﺖ كه جيكوب بليك در حال حاضر در بيمارستان به سر ميبرد و خانواده او ميگويند كه وي از ناحيه كمر فلج

شده اسﺖ؛
ز( اين در حالي اسﺖ كه ناآراميها و تظاهرات در كنوشا ادامه دارند .دانلد ترامپ ،رئيسجمهوري آمريكا در توئيتي دراينباره
خواستار »پايان دادن سريع« به تظاهرات و درگيريها شده اسﺖ؛
ح( همچنين به گزارش شبكه خبري بي .بي .سي ،در روز شنبه  ٨شهريورماه  ،١٣٩٩دهها هزار نفر با حضور در محوطه بزرگ
مركز پايتخﺖ آمريكا ،در سالروز سخنراني تاريخي مارتين لوتركينگ » -من رويايي دارم«  -به نابرابريهاي نژادي و خشونﺖ
پليس عليه آمريكاييهاي آفريقاييتبار اعتراض كردند .گفتني اسﺖ كه اعضاء خانواده جورج فلويد كه مرگ او زير زانوي افسر
پليس شهر مينياپوليس ،اعتراضات چند ماه اخير در سراسر آمريكا را جرقه زد ،از سخنرانان اين تجمع در واشنگتن دي.سي.
بودند.

٧
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دانسته و گفته اسﺖ كه سياسﺖهاي ترامپ عمﻼً به ترويج خشونﺖ و ناآرامي در آمريكا
دامن ميزند ؛

٧

 -٣انتشار گزارش از سوي ديدهبان حقوق بشر ،در روز شنبه  ٨شهريورماه  ،١٣٩٩در
خصوص سرنوشﺖ سيلزدگان طوفان كاترينا پس از گذشﺖ  ١٥سال .موارد مهم اين
گزارش عبارتاند از:
الف( اشاره به در مخاطره قرار داشتن حقوق بشر در ايالﺖ سيلزده لوئيزيانا در آستانه
پانزدهمين سالگرد طوفان كاترينا و تخريبهاي ناشي از طوفان جديد لورا ،بهويژه براي
رنگينپوستان جامعه آمريكا كه بهطور نامتناسبي زندانيشده و يا با فقر دسﺖوپنجه نرم
ميكنند؛
ب( اشاره به بيرحمي نظام كيفري قضايي اياﻻتمتحده ،با توجه به رها كردن زندانيان در
زمان طوفان كاترينا تا زمان فرو رفتنشان در آبهاي سمي ناشي از سيل – كه شرح
وحشﺖ آنها در نامهشان به ديدهبان حقوق بشر آمده اسﺖ – و مواجهشدن آنها باتجربه
آسيبهاي ناشي از سوءاستفاده و آزار و اذيﺖ پس از خارج كردن و انتقالشان به
زندانهاي جديد؛
ج( اشاره به برخورداري شهرهاي ايالﺖ لوئيزيانا از برخي از باﻻترين آمار زندانيان در
كشور ،ضمن تأكيد بر وظيفه مقامات در حمايﺖ از افراد دربند ،نهتنها در برابر تهديدهاي
ناشي از رخداد طوفان ،بلكه در برابر بيماري كوويد –  ١٩كه اين شامل پناهجويان زنداني
در بازداشتگاههاي مهاجران نيز ميشود ،با توجه به اينكه بسياري از اين بازداشتگاهها در
دوران رياسﺖ جمهوري ترامپ در مناطق روستايي اين ايالﺖ بر پا شدهاند؛
د( اشاره به ناكامي مقامات ايالﺖ لوئيزيانا در حمايﺖ از حقوق اقتصادي و اجتماعي
شهروندان اين ايالﺖ ،با توجه ناگزير شدن يكچهارم از كودكان آن به زندگي در فقر،
 ٧گزارش شبكه خبري دويچه وله .قابل بازيابي در لينك:
https://plink.ir/jDGGk

٨
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همچنين تفاوت تقريباً سه برابري ميان حقوق خانوارهاي سفيدپوسﺖ در قياس با متوسط
درآمد خانوارهاي سياهپوسﺖ؛
ه( اشاره به كمتر بودن ميزان عمر مردان سياهپوستان در قياس با مردان سفيدپوسﺖ :مردان
سياهپوسﺖ بهطور متوسط  ٧سال كمتر از سفيدپوستان عمر ميكنند و بسياري از
سياهپوستان و ﻻتينتبارها موفق به دريافﺖ ديپلم دبيرستان نيز نميشوند؛
و( به شمار آوردن اين مشكﻼت تنها بهعنوان برخي از معضﻼت گريبانگير ايالﺖ لوئيزيانا،
با توجه فقدان راهحلهاي ساده براي رفع مشكﻼتي چون فقر گسترده و نابرابريهاي
نژادي و قومي كه نخستين راهحل آن ميتواند كاستن از نقش پليس و نظام كيفري در
پرداختن به معضﻼت اجتماعي و سرمايهگذاري بيشتر در جوامع اين ايالﺖ باشد .

*كانادا
 -١انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايسﺖ مانيتور ،در روز پنجشنبه
 ٢٠ديماه  ،١٣٩٩در خصوص به شمار آمدن نام كانادا در ميان كشورهاي برافروزاننده
جنگ در يمن ،بر اساس گزارش اخير سازمان ملل .موارد مهم اين گزارش عبارتاند از:
الف( اقدام سازمان ملل به بهشمار آوردن نام كانادا در ميان كشورهاي برافروزاننده جنگ
در يمن در گزارش اخير اين سازمان ،كه توسط شماري از كارشناسان مستقل تهيه شده و
شامل يافتههاي آنها مبتني بر نظارت بر اين منازعه ،از ماه ژوئن سال  ٢٠١٩تا ژوئن سال
 ٢٠٢٠ميﻼدي ميشود؛
ب( اشاره به بهشمار آمدن سال جاري بهعنوان سومين سال اقدام سازمان ملل به قرار دادن
نام كشورهاي اياﻻتمتحده ،بريتانيا و فرانسه بهعنوان كشورهاي همچنان حامي طرفهاي
درگير جنگ يمن و تداوم اقدام آنها به انتقال تسليحات به اين كشورها و از اين روز دامن
زدن به اين جنگ و ارتكاب در آن؛
 ٨گزارش ديدهبان حقوق بشر .قابل بازيابي در لينك:
https://www.hrw.org/news/2020/08/29/hurricane-katrina-us-١٥-years-later
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٩

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

از هيأت كارشناسان سازمان ملل ،مبني بر افزوده شدن نام كانادا به اين فهرسﺖ به دليل
افزايش فروش سﻼح از سوي اين كشور در سال گذشته ،ضمن مورد تأكيد قرار دادن
درخواسﺖ از تمامي كشورها جهﺖ پايان دادن به روند انتقال سﻼح به طرفهاي درگير در
جنگ يمن :اين در حالي اسﺖ كه به گفته وي كشورهاي اسپانيا ،لهستان و ايتاليا نيز در
زمينه فروش سﻼح در اين جنگ مشاركﺖ داشتهاند؛
٠
اعضاء اين هيأت خﻄاب  ١به
د( اشاره به اظهارات مليسا پارك  ،يكي ديگر از

روزنامهنگاران ،مبني بر مسئول بودن تمامي طرفهاي درگير اين جنگ در موارد نقض به
وقوع پيوسته در آن ،ازجمله دولﺖ عبد ربه منصور هادي ،نيروهاي انصارا ،...شوراي
انتقالي جنوب و اعضاء ائتﻼف عربي ،بهويژه عربستان سعودي و امارات متحده عربي؛
ه( اشاره به يافتههاي ديگر اين هيأت مبني بر انجام  ٤حمله هوايي كه در آن اقدامات ﻻزم
براي حمايﺖ از غيرنظاميان اتخاذ نشده و اين امر حاكي از آن اسﺖ كه حمﻼت بيهدف
بر اساس حقوق بينالملل جاري عامل بروز جرائم جنگي اسﺖ؛
و( ادعاي حمﻼت خمپارهاي نيروهاي انصارا ...به زنداني در شهر تعز در ماه آوريل سال
جاري ميﻼدي ،منجر به كشته شدن  ٦زن و دو دختر كه از نظر كارشناسان سازمان ملل
ميتواند مصداق جنايﺖ جنگي باشد؛
ز( گفتني اسﺖ كه فيلم انتشار يافته از سوي نيروهاي انصارا ،...در سال گذشته ،از حمله
مرزي به نيروهاي سعودي حاوي تصاويري اسﺖ كه ظاهراً خودروهاي نظامي سبك
ساخﺖ كانادا را به نمايش ميگذارد ؛

١

١

Ardi Imseis
٠
١

Melissa Parke

٩
١

 ١گزارش پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايسﺖ مانيتور .قابل بازيابي در لينك:
https://www.middleeastmonitor.com/20200910-canada-among-countries-fuelling-yemenwar-says-un/
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 -٢انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي.تي.وي نيوز ،در روز پنجشنبه  ١٣شهريورماه
 ،١٣٩٩در خصوص درخواسﺖ يك گروه حقوق بشري كانادايي جهﺖ ممنوع اعﻼم كردن
استفاده از گاز اشكآور .نكات مهم اين گزارش عبارت اسﺖ از:
الف( انتشار گزارش از سوي برنامه بينالمللي حقوق بشر دانشگاه تورنتو  ،مبني بر
درخواسﺖ از تمامي سﻄوح دولﺖ جهﺖ صدور قانوني مبتني بر ممنوعيﺖ استفاده از گاز
اشكآور بهعنوان سﻼح كنترلكننده ناآراميها ،نابود كردن ذخاير كنوني اين سﻼح شيميايي
و متوقف ساختن واردات ،صادرات و ساخﺖ آن ،با توجه به اقدام نيروهاي پليس به
سوءاستفاده از اين سﻼح در اغلب موارد و آسيب ديدن معترضان مسالمﺖجو يا عابران
بيگناه و آسيبپذير بر اثر آن؛
ب( تأكيد اين گزارش بر ماهيﺖ »عدمتشخيص« گاز اشكآور به هنگام كاربرد آن و
درنتيجه آسيب ديدن تمامي افراد منﻄقه تحﺖ پوشش خود ،صرفنظر از حضور آنها در
كنشهاي نظاميگرانه در يك تظاهرات ،ازجمله معترضان صلحجو ناظران صحنه؛
ج( اشاره به اقدام نيروهاي اجراي قانون به سوءاستفاده از اين سﻼح ،ازجمله استفاده از آن
عليه معترضان مسالمﺖجو يا استفاده نادرسﺖ از آن با ناديده گرفتن دستورالعملهاي
جاري در اين زمينه ،ازجمله ممنوعيﺖ استفاده از اين سﻼح در فضاهاي بسته و يا هدف
قرار دادن مستقيم فرد توسط آن؛
د( اشاره به منجر شدن شليك گاز اشكآور به آسيب ديدن شديد ريهها ،چشمها ،بيني و
دهان حتي منجر شدن آن به اشك آمدن از چشمها ،اختﻼلهاي تنفسي و نابينا شدن موقتي
كه اين عﻼئم ميتواند تا بعد از  ٣٠دقيقه نيز در فرد باقي بماند :از آثار طوﻻنيمدت
استفاده از اين سﻼح همچنين ميتوان به صدمات شديد چشمي ،بيماريهاي تنفسي،
سوختگيهاي شيميايي و آسيب ديدن سيستم قلبي – عروقي بدن و بروز حمﻼت قلبي
اشاره كرد؛

٢
University of Toronto's International
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٢
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ه( اشاره به گزارش اتحاديه آزاديهاي مدني آمريكا در كاليفرنياي جنوبي ،در سال ١٩٩٥
ميﻼدي ،مبني بر كشته شدن يك نفر در هر  ٦٠٠بار استفاده پليس از گاز اشكآور؛
و( اشاره به همچنين دغدغه منجر شدن استفاده از گاز اشكآور به افزايش خﻄر ابتﻼ به
بيماري كوويد –  ١٩و اشاعه آن ،با توجه به افزايش خﻄر ابتﻼ به اختﻼلهاي تنفسي و سرفه
و آبريزش بيني به دنبال آن؛
ز( اشاره به اقدام  ١٢٨٨متخصص سﻼمﺖ عمومي در آمريكا ،در اول ماه ژوئن سال جاري
ميﻼدي ،به امضاء نامهاي سرگشاده خﻄاب به نهادهاي اجراي قانون جهﺖ متوقف ساختن
استفاده از گاز اشكآور به دليل افزايش ميزان ريسك ابتﻼ به بيماري كوويد –  ١٩و شيوع
آن با تأكيد بر اينكه گاز اشكآور با توجه به آثار و عواقب آن ،سﻼحي كمخﻄر به شمار
نميآيد؛
ح( اشاره به ممنوعيﺖ استفاده از عاملهاي كنترلكننده آشوبها و ناآراميها ،مانند گاز
اشكآور از سال  ١٩٩٧ميﻼدي در جنگها و درعينحال مجاز بودن نهادهاي اجراي قانون
در برخي از كشورها به استفاده از اين سﻼح ،ازجمله در اياﻻتمتحده آمريكا؛
ط( اشاره به افزايش استفاده از گاز اشكآور در سﻄوح جهاني ،ازجمله جهﺖ تحﺖ كنترل
قرار دادن تظاهرات دموكراسيخواهانه در هنگكنگ در ماههاي اخير ،همچنين در
اعتراضات »جان سياهپوستان ارزشمند اسﺖ« در اياﻻتمتحده و در تظاهرات بر پا شده در
ماه ژوئن سال جاري در شهر مونتريال .

٣

١

*بريتانيا

٣

 ١گزارش شبكه خبري سي.تي.وي نيوز .قابل بازيابي در لينك:
https://www.ctvnews.ca/canada/it-harms-everyone-canadian-human-rights-group-calls-forban-on-tear-gas-1.5091794

گزارش راهبردي ٦٠

١٢

 -١انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بينالملل ،در روز جمعه  ١٤شهريورماه  ،١٣٩٩در
خصوص به شمار آمدن دادگاه استرداد جوليان آسانژ بهعنوان آزموني مهم براي اجراي
عدالﺖ در بريتانيا و اياﻻتمتحده .نكات مهم گزارش به شرح زير اسﺖ:
الف( تأكيد بر ضرورت اقدام مقامات اياﻻتمتحده به رفع تمامي اتهامات مربوط به
فعاليﺖهاي انتشاراتي جوليان آسانژ ،بنيانگذار سايﺖ افشاگر ويكيليكس و ضرورت اقدام
مقامات بريتانيايي به مردود شمردن درخواسﺖ آمريكا جهﺖ استرداد او به اين كشور در
اين رابﻄه :گفتني اسﺖ كه جلسات دادگاه استرداد جوليان آسانژ از روز دوشنبه ١٧
شهريورماه از سر گرفته شده اسﺖ و انتظار ميرود كه چندين هفته ادامه يابد؛
ب( اشاره به اقدام اين جلسه استماع به تصميمگيري در مورد درخواسﺖ دولﺖ دانلد
ترامپ از بريتانيا جهﺖ استرداد آسانژ به اياﻻتمتحده كه در اين كشور با محكوميﺖ به
 ١٧٥سال حبس به دليل انتشار اسناد و مداركي دال بر جرائم جنگي نيروهاي نظامي آمريكا
مواجه اسﺖ؛
ج( اشاره به بهشمار آمدن اين دادگاه بهعنوان آخرين ضربه از حملهاي تمامعيار بهحق
آزادي بيان و تأثير دلسردكننده پيگرد قانوني آسانژ بر آزادي رسانهها ،همچنين منجر شدن
آن به اقدام ناشران و روزنامهنگاران به خودسانسوري به دليل هراس از عواقب
تﻼفيجويانه اينگونه فعاليﺖها – كساني كه در راستاي منافع ملي اقدام به نشر اطﻼعات
محرمانه ميكنند؛
د( اشاره به بنيان نهاده شده درخواسﺖ استرداد اياﻻتمتحده بر اتهامات ناشي از انتشار
اسناد و مدارك محرمانه بهعنوان بخشي از فعاليﺖهاي روزنامهنگاري آسانژ در سايﺖ
ويكيليكس كه نشر اطﻼعات اين چنيني در حقيقﺖ سنگ بناي آزادي مﻄبوعات و حق
جامعه براي دسترسي به اطﻼعات در راستاي منافع عمومي اسﺖ كه بايد بهجاي مجرمانه
انگاشته شدن موردحمايﺖ قرار گيرد؛
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ه( اشاره به امكان مواجهشدن جوليان آسانژ در اياﻻتمتحده با محاكمهاي مبتني بر ١٨
مورد اتهام كه  ١٧فقره آن بر اساس قانوني جاسوسي اين كشور بنيان نهاده شده و يك
مورد مرتبط با قانون جعل و سوءاستفاده از رايانه اسﺖ؛
و( اشاره به امكان مواجهشدن او همچنين با خﻄر واقعي موارد جدي نقض حقوق بشر،
ازجمله در رابﻄه با شرايط حبس وي كه ميتواند منجر به شكنجه و يا اعمال ديگر سوء
رفتارها شامل حبس انفرادي طوﻻنيمدت شود :گفتني اسﺖ كه آسانژ نخستين ناشري
اسﺖ كه بر اساس قانون جاسوسي با اتهام مواجه ميشود؛
ز( اشاره به تضعيف حق آسانژ در زمينه بيگناه به شمار آمدن و برخورداري او از محاكمه
عادﻻنه به دليل هدف قرار گرفتن از سوي باﻻترين سﻄوح مقامات اياﻻتمتحده در
كارزاري عمومي كه وجههاي منفي از وي را به نمايش ميگذارد؛
ح( تأكيد بر ضرورت پايبندي بريتانيا به تعهدات خود بر اساس قانون بينالمللي حقوق
بشر ،مبتني بر ممنوعيﺖ انتقال افراد به كشوري ديگر در صورت مواجهشدن آنها با موارد
جدي نقض حقوق بشر و
ط( اشاره به ابراز نگراني در خصوص سﻼمﺖ جسمي و روحي جوليان آسانژ در زندان،
بهويژه با توجه به شيوع بيماري كوويد –  ١٩و دغدغه در زمينه اجراي پروتكلهاي
بهداشتي و ايمني در زندانهاي بريتانيا ؛

٤

١

 -٢انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايسﺖ مانيتور ،در روز پنجشنبه
 ١٣شهريورماه  ،١٣٩٩به نقل از روزنامه ميرور ،در خصوص دعاوي برخي فعاﻻن مبني بر
تداوم و حتي افزايش ميزان فروش سﻼح از سوي بريتانيا به عربستان سعودي ،پس از
حكم دادگاه در خصوص غيرقانوني بودن اين اقدام .نكات مهم گزارش به شرح زير اسﺖ:
٤

 ١گزارش سازمان عفو بينالملل .قابل بازيابي در لينك:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/uk-assange-extradition-hearing-will-be-akey-test-for-uk-and-us-justice/
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الف( صورت پذيرفتن بيش از  ٥هزار نقلوانتقال تسليحاتي به عربستان سعودي بر اساس
»مجوزهاي باز« صادر شده در سال  ٢٠١٩ميﻼدي ،بهرغم موافقﺖ دولﺖ بريتانيا با متوقف
ساختن صدور مجوزهاي جديد در اين زمينه ،بيش از يك سال پيش ،به دنبال حكم دادگاه
تجديدنظرخواهي مبني بر غيرقانوني بودن صادرات تسليحات به رياض؛
١
٥
ُرلد«
تسليحاتي گروه »سيفر و
ب( اشاره به اظهارات روي ايسبستر  ،مدير واحدهاي

)جهان امنتر( خﻄاب به كميته تجارت بينالمللي ،مبني بر انجام  ٥١٥٢مورد نقلوانتقال
تسليحاتي از سوي دولﺖ بريتانيا به عربستان سعودي –  ١٨درصد بيشتر از ميزان متوسط
آن در  ٤سال گذشته ،درحاليكه حكم دادگاه نيز در نيمه اين سال صادر شده بود؛
ج( اشاره به وجود راه گريزهاي قانوني در نظام كنترل صادرات بريتانيا و منجر شدن اين
روزنهها به امكانپذيري انجام معامﻼت تسليحاتي در تمامي شرايط به دﻻيل سياسي و
اقتصادي مورد نظر دولﺖ؛
د( اشاره به آگاهي دولﺖ از مورد بمباران قرار گرفتن مكرر بيمارستانها ،مدارس ،بازارها،
مناطق مسكوني ،زمينهاي كشاورزي و اماكن توليدي وقوع موارد گسترده نقض حقوق
بشر و انتخاب آن براي ناديده گرفتن اين موارد؛
ه( اشاره به واكنش يكي از سخنگويان دولﺖ در قبال اين اتهامات ،مبني بر پايبندي جدي
دولﺖ به مسئوليﺖهاي صادراتي خود و اقدام آن به ارزيابي تمامي مجوزهاي صادراتي بر
اساس معيارهاي سخﺖگيرانه؛
و( گفتني اسﺖ كه دولﺖ بريتانيا دو ماه پيش اعﻼم كرد كه فروش مناقشهبرانگيز تسليحات
خود از عربستان را از سر ميگيرد و بن والِس  ،وزير دفاع بريتانيا نيز٦از اين خبر استقبال
كرده و اظهار داشﺖ كه دولﺖ اين كشور مشتاق گسترش روابط دفاعي خود با اين
پادشاهي اسﺖ ؛

٧

٧

١

٥

Roy Isbister

١

٦

Ben Wallace

١

 ١گزارش پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايسﺖ مانيتور .قابل بازيابي در لينك:
https://www.middleeastmonitor.com/20200903-activists-claim-uk-arms-sale-to-saudiincreased-after-court-ruling-it-unlawful/
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١٥

 -٣انتشار گزارش از سوي ديدهبان حقوق بشر ،در روز چهارشنبه  ١٢شهريورماه ،١٣٩٩
در خصوص ضرورت حصول اطمينان دولﺖ بريتانيا از رعايﺖ حق بر غذاي كودكان در
دوران شيوع بيماري كوويد –  ١٩و گرسنه نماندن مجدد آنها؛
الف( تأكيد بر ضرورت اقدام دولﺖ بريتانيا به اثبات فراگرفتن آن از اشتباهات خود در
دوران تعﻄيلي مدارس به دليل شيوع بيماري كوويد –  - ١٩كه منجر به گرسنه ماندن
دانشآموزان در آن دوران شد  -با توجه به بازگشﺖ آنها به مدرسه در هفته جاري؛
ب( اشاره به اقدام وزارت آموزش كشور به انتشار راهنمايي در پايان هفته گذشته تنها چند
روز پيش از آغاز مدارس ،مبني بر  ٣فرصﺖ موجود جهﺖ مقابله با گرسنگي كودكان؛
ج( اشاره به نخسﺖ ،ارسال بستههاي غذايي براي كودكان بهعنوان گزينه ارجح ،در
صورت ناگزير شدن وزارت آموزش كشور به بستن مجدد مدارس به دليل شيوع ويروس
كرونا؛
د( اشاره به حاكي بودن نتايج تحقيقات از وجود معايبي در طرح تعجيلي تأمين كوپنهاي
سوپرماركتي از سوي دولﺖ در پايان ماه مارس سال جاري و ثابﺖ شدن برتري شيوه
ارسال بستههاي غذايي و همچنين ارسال مبالغ مستقيم نقدي به خانوادهها از سوي دولﺖ
انگليس به خانوادهها ،مانند شيوهاي كه وزارتخانههاي تفويضي در ايرلند شمالي ،اسكاتلند
ولز در پيش گرفتند؛
ه( اشاره به دومين دستورالعمل اين راهنما ،مبني بر ضرورت به شمار نيامدن وضعيﺖ
مهاجرتي خانوادهها در اين برنامه و لزوم گرسنه نماندن كودكان خانوادههاي مستمند در
طول روز به اين دليل :گفتني اسﺖ كه وضعيﺖ مهاجرتي برخي خانوادهها به گونهاي اسﺖ
كه بر اساس قانون نميتوانند از وعده غذايي رايگان مدارس برخوردار شوند و اين
دستورالعمل نيز به اين منظور صادر شده اسﺖ و همچنين از دولﺖ درخواسﺖ شده كه اين
سياسﺖ را بهصورت دائمي در بريتانيا به اجراي درآورد؛

١٦
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و( اشاره به سومين دستورالعمل اين راهنما ،مبني بر به لزوم اجراي درآمدن طرح ارائه
كمكهاي غذايي در طول تابستان و دوران تعﻄيلي مدارس كه بر اساس فشارهاي جامعه،
اگرچه با تأخير ،سرانجام صورت پذيرفﺖ و نياز اسﺖ كه معضل »گرسنگي در دوران
تعﻄيﻼت« بهطور سيستميك حلوفصل شده و دولﺖ از توصيههاي راهبرد ملي غذا در اين
زمينه استفاده كند؛
ز( اشاره به كارنامه نامناسب دولﺖ بريتانيا در زمينه تحصيل كودكان در دوران شيوع
بيماري كوويد –  ،١٩عﻼوه بر تأمين غذا ،ازجمله در مواردي چون ،نابسامانيهاي ايجاد
شده بر سر نظام امتيازدهي يا ارزشيابي تحصيلي الگوريتمي ،بروز تأخيرهايي در زمينه
توزيع لپتاپ براي آموزش از راه دور كودكان و عدم فراهم آوردن حمايﺖهاي ﻻزم از
كودكان مبتﻼ به معلوليﺖ و ناتواني ،همچنين تأكيد بر ضرورت اقدام دولﺖ به افزايش
حمايﺖهاي تأمين اجتماعي براي خانوادههاي برخوردار از فرزند ،با توجه به تضعيف
وضعيﺖ مالي اين خانوادهها؛
ح( تأكيد بر ضرورت حصول اطمينان دولﺖ از رعايﺖ حق كودكان در زمينه غذا ،با توجه
به امكانناپذيري فراگيري دروس براي دانشآموزان در صورت گرسنگي ،همچنين
ضرورت فراهم آوردن غذاي كافي براي خانوادههاي مستمند چه در زمان تعﻄيلي و چه
بازگشايي مدارس ؛

٨

١

 -٤انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايسﺖ آي ،در روز چهارشنبه ١٢
شهريورماه  ،١٣٩٩به نقل از روزنامه تايمز ،مبني بر اعﻄاء مصونيﺖ ديپلماتيك به كاركنان
آمريكايي پايگاهي نظامي در بريتانيا در دوران جنگ با تروريسم .نكات محوري اين
گزارش عبارتاند از:
الف( گزارش روزنامه تايمز از اسناد به تازگي انتشار يافته در خصوص اقدام دولﺖ بريتانيا
به اعﻄاء مكرر و ممتد مصونيﺖ ديپلماتيك به حدود  ٢٠٠تن از كاركنان غيرنظامي و فني
٨

 ١گزارش ديدهبان حقوق بشر .قابل بازيابي در لينك:
https://www.hrw.org/news/2020/09/02/schoolchildren-england-should-not-go-hungry-again

١٧
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آمريكايي مستقر در پايگاه نيروي هوايي سلﻄنتي كراوتون  ،در  ٦٠مايلي شمال ٩غرب

١

لندن ،به دليل نقششان در مبارزه با تروريسم به رهبري اياﻻتمتحده و جنگ عراق؛
ب( اشاره به بروز پرسشهايي پس از انتشار اين اسناد در رابﻄه با نقش بريتانيا در برنامه
ادعايي شكنجه مظنونان توسط آمريكا و همچنين اقدام اين كشور به فرستادن مظنونان
تروريستي براي بازجويي به كشورهايي كه مقرراتشان در رابﻄه با رفتار با زندانيان و
بازجويي از آنها چندان سختگيرانه نيسﺖ – بهعبارتديگر كمتر پايبند رعايﺖ قوانين در
اين زمينه هستند؛
ج( اشاره به جاري بودن اين مصونيﺖ ديپلماتيك در حال حاضر و اعﻄاء آن به دليل
افزايش درخواسﺖها در زمينه آشكار شدن نقش كشورها در مبارزه جهاني با تروريسم و
جنگ عراق؛
٠
قربانيان موارد
د( اشاره به اظهارات مسئوﻻن سازمان حقوق بشري رپريو  -سازمان حامي

٢

نقض حقوق بشر – مبني بر نقش عمده بريتانيا در فراهم آوردن امكان فرستادن مظنونان به
كشورهاي ديگر براي بازجويي در دوران جنگ با تروريسم ،كه ازجمله ميتوان به
٢ ٢
كرد كه به كمك
پروندههاي سامي السعدي و عبدالحكيم بلهاج  ١،مخالفان ليبيايي اشاره

جاسوسان بريتانيايي زنداني و به ليبي فرستاده شدند تا از سوي رژيم معمر قذافي مورد
شكنجه قرار گيرند؛
ه( اشاره به اقدام سعدي و بلهاج به مورد پيگرد قانوني قرار دادن دولﺖ بريتانيا ،به اتهام
حبس غيرقانوني ،باجخواهي و انجام اقدامات غيرقانوني در نهادي دولتي؛
و( اشاره به اظهارات مايا فوآ  ،مدير سازمان حقوق ٣بشري رپريو ،در بيانيهاي ٢خﻄاب به
روزنامه تايمز ،مبني بر ضرورت انجام تحقيقات مستقل قضايي در زمينه اين بخش تاريك
٩

Croughton

١

٠

Reprieve

٢

١

Sami al-Saadi

٢

٢

Abdulhakim Belhaj

٢

٣

Maya Foa

٢

٢

١٨
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از تاريخ بريتانيا و نقش آن در شكنجه و فرستادن مظنونان به كشورهاي ديگر در راستاي
عدم ارتكاب مجدد به اين خﻄاها ؛

٤

٢

 -٥انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايسﺖ آي ،در روز شنبه ٨
شهريورماه  ،١٣٩٩در خصوص تداوم تحقيقات واحد جنايات جنگي ديوان بينالمللي
كيفري )ﻻهه( در زمينه اتهامات مربوط به ارتكاب نيروهاي نظامي بريتانيايي به جرائم
جدي جنگي در عراق ،مبني بر:
الف( اشاره به نتايج اوليه بهدسﺖآمده از اين تحقيقات ،مبني بر وجود مبناي منﻄقي براي
اثبات مسئوليﺖ نيروهاي نظامي بريتانيا در قبال مجموعهاي از جرائم به وقوع پيوسته عليه
زندانيان تحﺖ نظارتشان ،در سالهاي پس از حمله به عراق در سال  ٢٠٠٣ميﻼدي؛
٥
ﻻهه ،در اين زمينه ،مبني بر٢مشتمل
ب( اشاره به گزارش فاتو بنسوده  ،دادستان كل ديوان

شدن اين جرائم به قتل ،شكنجه ،تجاوز و هتك حرمﺖ و شأن زندانيان؛
ج( اشاره به متمركز بودن اين تحقيقات نهتنها بر جرائم ادعايي صورت پذيرفته بلكه بيشتر
بر نحوه و چگونگي تحقيق دولﺖ بريتانيا در اين زمينه در گذشته جهﺖ اثبات اينكه آيا اين
تحقيقات از اصالﺖ ﻻزم برخوردار بودهاند يا خير ،با توجه به اقدام دولﺖ اين كشور به
خاتمه دادن به و سرپوش گذاردن بر صدها مورد از تحقيقات جنايي در زمينه عملكرد
نيروهاي نظامي بريتانيا در عراق و افغانستان بهمنظور پرهيز از آبروريزي ملي؛
د( اشاره به اقدام مأموران تحقيقات دفتر داستاني ديوان ﻻهه به مصاحبه با هم سربازان
سابق و هم مسئوﻻن تحقيقات اين پروندهها در بريتانيا در ماههاي اخير؛
ه( اشاره به ابراز نگراني و هشدار بنسوده در مورد اقدام وزارت دفاع بريتانيا به تﻼش براي
به تصويب رساندن ﻻيحه مناقشهبرانگيز »عمليات خارج از كشور« ،پس از بازگشﺖ
٤

 ٢گزارش پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايسﺖ آي ،به نقل از روزنامه تايمز .قابل بازيابي در لينكهاي:
https://www.middleeasteye.net/news/uk-gave-american-staff-british-base-diplomaticimmunity-over-war-terrorism
https://www.thetimes.co.uk/article/us-airbase-staff-given-immunity-from-prosecution-in-waron-terror-w86jmn7tq
٢
٥
Fatou Bensouda
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١٩

نمايندگان پارلمان از تعﻄيﻼت تابستاني وضعيﺖ قرنﻄينه – قانوني كه بسياري از نيروهاي
نظامي بريتانيا را كه مرتكب جرائم جدي در خارج از كشور شدهاند را معاف ميكند،
جرائمي چون قتل و شكنجه و نه تجاوز؛
و( اشاره به ابراز نگراني نهادها و مدافعان حقوق بشر و منتقدان اين ﻻيحه در صورت به
تصويب رسيدن در پارلمان :بهعبارتديگر بر اساس اين قانون يك سرباز كه به هنگام خدمﺖ
در خارج از كشور به زني تجاوز كرده وي را كشته اسﺖ ،احتماﻻً تنها براي تجاوز مورد پيگرد
قرار ميگيرد و نه قتل؛
ز( اشاره به مخالفﺖ حزب كارگر با اين ﻻيحه با توجه به منجر شدن آن به تضعيف تعهد
تاريخي بريتانيا به نظم بينالمللي مبتني بر قانون ،همچنين ممانعﺖ به عمل آمدن از توانايي
بريتانيا در زمينه مورد تحقيق و تفحص قرار دادن نيروهاي مسلح خود كه ميتواند منجر به
انجام تحقيقات رسمي و كامل از سوي ديوان ﻻهه شود :گفتني اسﺖ كه تحقيقات ديوان
ﻻهه در حال حاضر در مرحله ابتدايي قرار داشته و دولﺖ بريتانيا تاكنون با آنهمكاري
٦

كرده اسﺖ ؛

٢

 -٦انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنﺖ ،در روز پنجشنبه  ٦شهريورماه  ،١٣٩٩در
خصوص آموزش نظامي بريتانيا به كشورهاي ناقض حقوق بشر .نكات مهم اين گزارش به
شرح زير اسﺖ:
الف( افشاء شدن كمك بريتانيا به آموزش نظامي دهها كشور ناقض حقوق بشر در
گزارشي در اين زمينه ،ازجمله دريافﺖ دستورالعملهاي آموزشي از سوي نيروهاي مسلح
بريتانيا توسط  ١٧كشور از  ٣٠كشور به ثبﺖ رسيده در فهرسﺖ ديدهبان حقوق بشر
وزارت امور خارجه اين كشور ،از سال  ٢٠١٨تا  ٢٠٢٠ميﻼدي :اين فهرسﺖ كشورهايي را

٦

 ٢گزارش پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايسﺖ آي .قابل بازيابي در لينك:
https://www.middleeasteye.net/news/icc-uk-iraq-war-crimes-investigators-probe
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٢٠

نشان ميدهد كه انگلستان »بهطور خاص از بابﺖ مسائل حقوق بشري در مورد آنها
نگراني دارد«.؛
ب( اشاره به اقدام بريتانيا به ارائه خدمات آموزش نظامي به نيروهاي مسلح بﻼروس در ماه
مارس سال جاري ميﻼدي  -كشوري ديكتاتوري كه در ماههاي اخير شاهد سركوب معترضان
دموكراسيخواه بوده اسﺖ؛
ج( اشاره به نام ديگر كشورهاي به ثبﺖ رسيده در فهرسﺖ ديدهبان حقوق بشر ،ازجمله
افغانستان ،بحرين ،بنگﻼدش ،چين ،كلمبيا ،مصر ،عراق،رژيماسرائيل ،مالديو ،پاكستان،
عربستان سعودي ،سومالي ،سريﻼنكا ،سودان ،تركمنستان ،ازبكستان و زيمباوه كه نيروهاي
مسلح انگلستان از سال  ٢٠١٨تا  ٢٠٢٠ميﻼدي به آنها خدمات آموزش نظامي ارائه
دادهاند؛
د( اشاره به اقدام دولﺖ بريتانيا به ارائه دورههاي آموزشي تكتيراندازي به سربازان بحريني
كه در ناآراميهاي صلحآميز سال  ٢٠١٨مورداستفاده قرار گرفﺖ ،به گونهاي كه به گزارش
سازمان ملل اين نيروها عمﻼً تمام نيروهاي مخالف حكومﺖ را حذف كردند؛
ه( اشاره به اقدام دولﺖ بريتانيا به آموزش نيروهاي نظامي عربستان سعودي در زمينه
استفاده از جﺖ جنگي و تجهيزات تاكتيكي در شرايﻄي كه اين كشور در بمباران هوايي
يمن دخالﺖ داشته و به گفته سازمان ملل و سازمانهاي امدادرسان يك فاجعه انساني
عظيم در اين كشور به بار آورده اسﺖ؛
و( اشاره به اقدام دولﺖ بريتانيا به برگزاري دورههاي آموزشي كماندويي براي نيروهاي
نظامي مصري و همچنين آموزش افسران چيني در سالهاي  ٢٠١٨و  ٢٠١٩ميﻼدي؛
ز( اشاره به اقدام دولﺖ بريتانيا به آموزش نيروهاي نظامي ساير كشورهاي داراي سابقه بد
حقوق بشري كه نامشان در فهرسﺖ ديدهبان انگليس ديده نميشود ،ازجمله عمان ،قﻄر،
تركيه ،امارات متحده عربي و فيليپين؛
ح( گفتني اسﺖ كه اندرو اسميﺖ ،عضو كارزار مبارزه با تجارت اسلحه ،در زمينه اظهار
داشﺖ» :وضعيﺖ حقوق بشر در بسياري از اين كشورها هولناك اسﺖ و بسياري از آنها
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سابقه اقدامات وحشيانه و تجاوز بينالمللي دارند .انگلستان با آموزش و همكاري با
حاكمان ستمگر ،ديكتاتور و ناقضان حقوق بشر خود را در جناياتي كه اين كشورها
مرتكب ميشوند ،شريك ميكند «.وي ادامه داد »دولﺖ انگلستان مدت مديدي اسﺖ كه از
اهميﺖ حقوق بشر و دموكراسي داد سخن ميدهد ،درحاليكه خود به تجهيز ،حمايﺖ و
تقويﺖ رژيمهاي اقتدارگرا در سراسر جهان ميپردازد«.؛
ط( اين در حالي اسﺖ كه وزير دفاع بريتانيا ميگويد تمام آموزشهاي در دسﺖ اقدام در
كشورهاي خارجي را مورد بازنگري قرار خواهد داد .

٢

٧

*فرانسه
 -١انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز ،در روز جمعه  ١٤شهريورماه  ،١٣٩٩در
خصوص روايﺖ خبرنگار نفوذي از نژادپرستي و خودكشي مأموران پليس فرانسه ،مبني بر:
الف( اقدام وﻻنتن ژاندرو ،خبرنگار  ٣٢ساله فرانسوي ،به انتشار كتابي جهﺖ روايﺖ
مشاهدات خود از فعاليﺖهاي نيروهاي پليس فرانسه كه به مدت دو سال موفق به رخنه در
يكي از مراكز پليس پاريس شده بود :او در ماه سپتامبر سال  ٢٠١٧ميﻼدي تﻼش براي نفوذ
در پليس فرانسه را آغاز كرد و سپس به مدت دو سال بهعنوان يكي از كاركنان پليس
پاريس مشغول به كار شد .وﻻنتن ژاندرو همزمان با تظاهرات »جليقه زردها« در سال
 ٢٠١٩ميﻼدي در يكي از مراكز پليس در پاريس فعاليﺖ ميكرد ؛

٨

ب( اشاره به پرده برداشتن اين خبرنگار در كتاب خود از وجود خشونﺖ ،ناسزاهاي
نژادپرستانه و همجنسگراستيزانه ،همچنين كمبود امكانات در اين مراكز ،ازجمله ناگزير
شدن اين نيروها به استفاده از ساختمانها و خودروهاي قديمي و همچنين خودكشي
مأموران پليس :وﻻنتن ژاندرو تأكيد كرده اسﺖ كه شواهد و مدارك ﻻزم براي اثبات
ادعاهاي خود را در اختيار دارد؛
٧
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ج( اشاره به اقدام ژرالد دارمنن ،وزير كشور فرانسه در واكنش به انتشار كتاب اين
خبرنگار ،مبني بر درخواسﺖ از اداره بازرسي كل پليس فرانسه جهﺖ بررسي دعاوي
مﻄرح شده عليه اين نيروها؛
د( اشاره به اقدام پليس فرانسه به صدور بيانيهاي در اين زمينه ،مبني بر شناسايي نشدن
مأموران متهم به بدرفتاري و به اثبات نرسيدن وقايع گزارش شده در اين كتاب؛
ه( اشاره به متهم شدن مكرر پليس فرانسه به برخورد خشونﺖآميز با معترضان در جريان
تظاهرات »جليقه زردها«  -تظاهرات اعتراضي به سياسﺖهاي دولﺖ امانوئل مكرون،
رئيسجمهوري فرانسه؛
و( اشاره به تظاهرات شماري از منتقدان پليس فرانسه ،در ماههاي گذشته ،به دنبال كشته
شدن جورج فلويد ،شهروند سياهپوسﺖ آمريكايي ،با الهامگيري از اعتراضها به نژادپرستي
در اياﻻتمتحده ،عليه پليس فرانسه؛
ز( اشاره به برانگيخته شدن اعتراض بسياري از مأموران پليس عليه موضعگيري كريستوف
كاستنر ،وزير كشور سابق فرانسه ،در قبال موج اعتراضها عليه اين نيروها :كاركنان پليس
بر اين باور بودند كه كريستوف كاستنر در برابر معترضان از خود »نرمش« نشان داده و از
آنها »دفاع« نكرده اسﺖ .امري كه در نهايﺖ امانوئل مكرون را ناگزير به تغيير وزير كشور
در جريان ترميم كابينه كرد ؛

٩

٢

 -٢انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز ،در روز چهارشنبه  ١٢شهريورماه ،١٣٩٩
در خصوص بازنشر كاريكاتورهاي پيامبر اسﻼم )ص( از سوي نشريه شارلي ابدو .نكات
مهم اين گزارش به شرح زير اسﺖ:

٩
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الف( اظهارات مسئوﻻن نشريه فرانسوي شارلي ابدو ،در روز سهشنبه  ١١شهريورماه،
مبني بر تصميم آنها به بازنشر كاريكاتورهاي خود از پيامبر اسﻼم )ص( ،در شماره جديد
اين نشريه؛
ب( اشاره به يادآوري مورد حمله قرار گرفتن اين نشريه فكاهي از سوي گروهي از
افراطگرايان ،در سال  ٢٠١٥ميﻼدي ،به دليل انتشار كاريكاتورهاي پيامبر اسﻼم )ص(؛
ج( اشاره به در دسترس قرار گرفتن نسخه الكترونيكي شماره جديد نشريه شارلي ابدو ،به
همراه كاريكاتورهايي از پيامبر اسﻼم )ص( بر روي جلد آن ،از روز سهشنبه  ١١شهريورماه
و توزيع نسخه كاغذي جديد اين نشريه در روز چهارشنبه  ١٢شهريورماه؛
د( اشاره به انتشار  ١٢كاريكاتور پيامبر اسﻼم )ص( براي نخستين بار در سال ٢٠٠٥
ميﻼدي ،در يك روزنامه دانماركي و اقدام نشريه شارلي ابدو در سال  ٢٠٠٦ميﻼدي به
انتشار اين كاريكاتورها براي بار نخسﺖ؛
ه( اشاره به همزماني بازنشر اين كاريكاتورها با برگزاري نخستين جلسات رسيدگي به
اتهامات  ١٤فرد متهم به همدستي در حمله به تحريريه شارلي ابدو در ژانويه سال  ٢٠١٥و
حمﻼت در پي آن در روزهاي آتي ،در روز چهارشنبه  ١٢شهريورماه در پاريس؛
و( ﻻزم به يادآوري اسﺖ كه در جريان حمله روز  ٧ژانويه سال  ٢٠١٥به تحريريه اين
نشريه  ١٢نفر كشته شدند .جلسات دادگاه رسيدگي به اتهامات افراد مظنون به همدستي در
اين حمله قرار اسﺖ تا روز  ١٠نوامبر سال جاري ) ٢٠آبان ماه( ادامه يابد؛
ز( گفتني اسﺖ كه انتشار كاريكاتورهاي پيامبر اسﻼم )ص( پيشازاين موجي از اعتراضها
را در شماري از كشورهاي اسﻼمي برانگيخته بود ؛

٠
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ح( به گزارش شبكه خبري دويچه وله ،در روز چهارشنبه  ١٢شهريورماه ،امانوئل مكرون،
رئيسجمهور فرانسه ،انتشار چنين كاريكاتورهايي را سازگار با قانون اساسي فرانسه و حق
آزادي بيان و عقايد در اين كشور دانسته اسﺖ؛

 -٣انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز ،در روز دوشنبه  ١٠شهريورماه ،١٣٩٩
در خصوص جنجال انتشار داستان و تصوير يك نماينده فرانسوي در شمايل يك برده،
مبني بر:
الف( انتشار تصاوير دنيل اوبونو ،نماينده پارلمان فرانسه در شمايل يك برده و داستاني
تخيلي درباره او در دوران بردهداري ،در نشريه محافظهكار ولور اكتوئل اين كشور و
تبديل شدن آن به يك جنجال بزرگ سياسي؛
ب( اقدام اين هفتهنامه فرانسوي در آخرين شماره خود ،به انتشار داستاني دربارة خانم
ابونو در دوران بردهداري با درونمايه »تجربه مسئوليﺖ مردمان آفريقا در وضعيﺖ
دهشتناك بردهداري در قرن هجدهم« ،به همراه تصاويري از اين نماينده حزب فرانسه
تسليمناپذير )چپ راديكال( درحاليكه به غل و زنجير كشيده شده بود؛
ج( اشاره به اظهارات خانم ابونو در واكنش به اقدام اين نشريه ،مبني بر توصيف كردن اين
مﻄلب ،بهعنوان »كثافﺖ نژادپرستانه« و به شمار آوردن آن بهعنوان »توهيني به اجداد و
گذشتگان« خود و »لكه ننگي« كه »هيچگاه پاك نخواهد شد« :اين نماينده پارلمان فرانسه
احتمال طرح شكايﺖ از اين نشريه را نيز مﻄرح كرده اسﺖ؛
د( اشاره به اقدام امانوئل مكرون ،رئيسجمهوري فرانسه ،به محكوم كردن اقدام نشريه
ولور اكتوئل ،در روز شنبه  ٨شهريورماه ،در تماس تلفني با اين نماينده سياهپوسﺖ پس از
اعتراض بسياري از شخصيﺖهاي سياسي و رسانهاي ،همچنين اقدام ژان كاستكس،
نخسﺖوزير فرانسه ،به درخواسﺖ جهﺖ محكوميﺖ آشكار و عمومي انتشار اين تصاوير؛
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ه( اشاره به اقدام اعضاء »ليگ دفاع از حقوق سياهان آفريقايي« فرانسه ،در شنبه شب ٨
شهريورماه ،به ورود به دفتر نشريه و متهم كردن هيأت تحريريه آن به »ترويج نژادپرستي
عليه سياهان« :گفتني اسﺖ كه اين تجمع بدون درگيري و خشونﺖ پايان يافﺖ؛
و( ﻻزم به يادآوري اسﺖ كه پارلمان فرانسه در جريان طرح بازنگري اصولي از قانون
اساسي در سال  ٢٠١٨ميﻼدي ،واژه »نژاد« را با اين استدﻻل كه تنها يك »نژاد و آنهم نژاد
انساني« وجود دارد از قانون اساسي اين كشور حذف كرد .
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