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

ها و ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در خردادماه 
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانر به دستاخبار آشكا

صورت خالصه به ، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به1گروهي
 شرح زير است:

  
  متحده آمريكا*اياالت

، 1400دماه خردا 17انتشار گزارش از سوي شبكه خبري ِاي.بي.سي، در روز دوشنبه  -1
متي برخوردار از وضعيت اقا رانمتحده بر عليه مهاجدر خصوص حكم ديوان عالي اياالت

  اند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارتموقت. 
ه صدور خردادماه، ب 17متحده، در روز دوشنبه اشاره به اقدام ديوان عالي اياالت الف)

ه داليل بهزاران تن از افرادي كه ه غيرقانوني بودن اقدام اتفاق آراء، در زمينحكمي به
ه اند، به ارائه درخواست براي تبديل شدن ببشردوستانه در اين كشور سكونت يافته

  هاي دائمي آن؛مقيم
د وني وارطور غيرقاناشاره به ِاعمال ممنوعيت قانون فدرال مهاجرت براي افرادي كه به ب)

برند، براي ارائه سر ميكشور شده و در حال حاضر در وضعيت حمايتي موقت به 
 متحده؛منظور اقامت دائم در اياالتدرخواست جهت دريافت گرين كارت به

                                                            
 Officeدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( 1 of  the United Nations  High  Commissioner  for 

Human  Rights  (OHCHR)( بان حقوق بشرسازمان ديده )؛Human  Rights  Watchالملل سازمان عفو بين )؛
)Amnesty  International) ؛ شبكه خبري يورونيوز(Euronews( المللي فرانسهراديو بين )؛Radio  France 

Internationaleشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛BBC.Com) ؛ شبكه خبري دويچه وله(Deutsche Welleپايگاه خبري  )؛– 
روزنامه  ؛)Anadolu Agency( خبرگزاري آناتولي ؛)Middle East Monitor (MEMO)نيتور (تحليلي ميدل ايست ما

  ).Fox Newsشبكه خبري فاكس نيوز ( ) وabc News)؛ شبكه خبري اِي.بي.سي (Independentاينديپندنت (
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اند كه جنگ و اشاره به مشتمل شدن اين حكم بر افرادي كه از كشورهايي آمده ج)
ها ممانعت ها را فرا گرفته است: به عبارت ديگر اين حكم از اخراج آنمصيبت گريبان آن

ها اجازه ارائه درخواست براي دهد، اما آنها اجازه اشتغال قانوني ميو به آنبه عمل آورده 
كشور  12هزار تن از  400دريافت گرين كارت را ندارند. گفتني است كه در حال حاضر 

  جهان داراي وضعيت موقت اقامتي هستند؛
مبني بر متحده به تصويب قانوني اشاره به اقدام پيشاپيش مجلس نمايندگان اياالت د)

پذيري دائمي شدن اقامت افراد داراي وضعيت اقامتي موقت: اين در حالي است كه امكان
 اندازي نامطمئن در مجلس سنا برخوردار است؛ اين اليحه از چشم

، مبني بر حمايت از تغييرات متحدهاالتياجمهوري اشاره به اظهارات جو بايدن، رئيس ه)
حالي است كه دولت وي نيز همچون دولت دانلد ترامپ  اعمال شده در اين قانون: اين در

كند كه قانون كنوني مهاجرت به افرادي كه غيرقانوني وارد كشور چنين استدالل مي
 دهد؛اند، اجازه ارائه درخواست براي دريافت اقامت دائم را نميشده

شمار هاي حامي مهاجران از سوي ديگر، مبني بر اينكه اشاره به استدالل گروه و)
متحده شده، براي توجهي از مردم ساير كشورها به داليل بشردوستانه وارد خاك اياالتقابل
هاي متمادي در اين كشور زندگي كرده و داراي فرزنداني هستند كه شهروند سال

 اند؛آيند؛ به عبارت ديگر در اين كشور ريشه دوانيدهآمريكايي به شمار مي

هاي فدرال در سراسر اين كشور بر سر هاي دادگاهصميماشاره به وجود تناقض در ت ز)
اينكه آيا برخورداري از وضعيت اقامت موقت به تنهايي براي اقدام يك مهاجر جهت ارائه 

 درخواست براي دريافت اقامت دائم كافي است يا خير؛

 اشاره به تالش دانلد ترامپ در راستاي لغو اين برنامه براي بسياري از مهاجران و ح)
ها است در شان كه سالها كه امكان استردادشان به كشورهاي مبدأايجاد ارعاب در ميان آن

 اند، وجود دارد؛آن زندگي نكرده
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متحده تشكيل يافته و براي هايي كه در اياالتاشاره به مواجه شدن تمامي خانواده ط)
، وكيل 2نگاه ليسا كوپاند با تهديدي واقعي از هاي متمادي در اين جامعه زندگي كردهدهه

 مركز ملي عدالت مهاجرت و استاد دانشكده حقوق نوتردام؛

ايتي ميالدي، به اعطاء وضعيت حم 2001متحده در سال اشاره به اقدام دولت اياالت ي)
شور، كهايي در اين قانوني موقت به مهاجران السالوادوري، پس از وقوع رشته زمين لرزه

وراس، كشور جهان، شامل هائيتي، هند 11ت به شهروندان همچنين اعطاء اين نوع اقام
  من؛و ي ي، سودان، سوريه، ونزوئالميانمار، نپال، نيكاراگوئه، سومالي، سودان جنوب

گفتني است كه حكم جديد ديوان عالي شامل مهاجران برخوردار از وضعيت اقامتي  ك)
از مدت زمان رواديد خود طور قانوني وارد كشور شده و سپس بيش شود كه بهموقتي نمي

  ؛3توانند براي دريافت اقامت دائم اقدام نماينداند، اين افراد ميدر آن اقامت يافته
  
، در 1400ه خردادما 16انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز يكشنبه  -2

در  انهاي آلمان براي اعدام محكومخصوص احتمال كاربرد گاز مهلك مورد استفاده نازي
  اند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارت آمريكا.
وژن نيد هيدرها با گاز مرگبار سيااشاره به قصد ايالت آريزونا براي از سرگيري اعدام الف)

  ؛سالههفتاز توقفي  پس - رفت مي كار به هانازي مرگ هاياردوگاه  كه در -
ز اخواهان، تحت حاكميت جمهوري اشاره به انجام نشدن هيچ اعدامي در اين ايالت، ب)

 ه اعدام؛زنداني در آستان 115 اكنونهمو قرار داشتن  تاكنونميالدي  2014سال 

 2014اشاره به دچار مشكل شدن اعدام يك زنداني، به نام جوزف وود، در سال  ج)
دو  بار تزريق و سپري شدن مدت زمان 15ميالدي و صادر شدن گواهي مرگ او پس از 

  ساعت؛

                                                            
٢ Lisa Koop 

  گزارش شبكه خبري اِي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:  3
https://abcnews.go.com/Politics/wireStory/supreme‐court‐rules‐immigrants‐temporary‐
status‐78131002 
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هاي ندانان زاشاره به گزارش روزنامه جروزلم پست در اين زمينه، مبني بر اقدام سازم د)
رگبار هزار دالر، جهت تهيه مواد الزم براي ساخت گاز م 2صرف  تاكنونآريزونا به 

  سيانيد؛
اده م - هاي اين ايالت براي استفاده از ماده زايكلون بياشاره به احتمال قصد مقام ه)

 1945تا  1942 هايسال در  كه با استفاده از آن، ،داراي پايه سيانيد بار،مرگشيميايي 
ته كش  هاي گاز آلمان نازيبيش از يك ميليون يهودي و ساير زندانيان در اتاقميالدي 

ن مقامات اين سال بالاستفاده بوده است و اكنو 22  اتاق گاز آريزوناشدند: گفتني است كه 
  ؛هستند تا مطمئن شوند آماده به كار است ايالت در حال بررسي وضعيت آن

 لمان بهآخصي تبعه ش -اشاره به پرونده آخرين فرد اعدام شده با گاز در ايالت آريزونا  و)
و به نقل از  طبق اين گزارش :اجرا شدميالدي  1999 سال در  نام والتر الگراند كه حكم او

فه ن مدت او به شدت سردقيقه طول كشيد و طي آ 18 اين فرد شاهدان عيني، اعدام
  ؛كردمي
سازي ها و آمادهسرگيري اعداماشاره به هولناك بودن تصميم ايالت آريزونا براي از  ز)

به  آشويتس در كه باريمرگ گاز همان  ژن است؛واتاق گاز براي استفاده از سيانيد هيدر
  ؛4رفتكار مي

  
خردادماه  13شنبه روز پنجر بان حقوق بشر، دانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -3

ن به پايان بخشيد ، در خصوص ضرورت اقدام فرماندار نيويورك به امضاء اليحه1400
  اند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارتازدواج كودكان. 

گذاري ايالتي) در روز اشاره به اقدام مجمع ايالتي نيويورك (يكي از مجالس قانون الف)
سال  18، به تصويب قانون پايان دادن به ازدواج كودكان زير 1400خردادماه  12چهارشنبه 

، فرماندار نيويورك 5اتفاق آراء و تأكيد بر ضرورت اقدام اندرو كومودر ايالت نيويورك به

                                                            
  گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:  4

https://b2n.ir/d42931 
٥ Andrew Cuomo 
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اين اليحه در راستاي متوقف ساختن ازدواج كودكان در اين ايالت، يك بار براي  يبه امضا
يشتر در ماه مه سال جاري ميالدي توسط مجلس سناي هميشه: گفتني است كه اين اليحه پ

  ايالتي به امضاء رسيده بود؛
ميالدي،  2017گذاران نيويورك در سال اشاره به سوابق اين تحول، ازجمله اقدام قانون ب)

رت ، به عبااي مشابه مبتني بر تنها اِعمال بخشي از اصالحات در اين زمينهبه تصويب اليحه
فتني است كه ساله همچنان اجازه ازدواج داشتند: گ 17اليحه نوجوانان ديگر بر اساس اين 

رو زاينساله در نيويورك اجازه ازدواج يافت، ا 14پيش از تصويب اين اليحه، دختري 
  گرفت؛انجام هرگونه اصالحات در اين رابطه مورد استقبال قرار 

دليل  سال به 18دكان زير ا ازدواج كوببان حقوق بشر اشاره به مخالفت سازمان ديده ج)
شان دختر هستند، ازجمله ناگزير شدن ها كه اكثريت قابل توجهعواقب اين اقدام براي آن

ات به ترك تحصيل و زندگي در فقر، تجربه كردن خشونت خانگي و مواجهه با مخاطر
 درپي؛هاي زودهنگام و يا پيجدي در زمينه سالمتي و حتي مرگ به دليل بارداري

 2018تا  2000متحده، از سال هزار كودك در اياالت 300ره به ازدواج تقريبًا اشا د)
زدواج سال در سراسر جهان ا 18ميليون دختر زير  12ميالدي: گفتني است كه ساالنه 

 گر در هر دو و نيم ثانيه يك دختر؛كنند، به عبارت ديمي

رسه و دختران از مد به دور ماندن 19 –اشاره به منجر شده شيوع بيماري كوويد  ه)
 برانگيز درها خانواده در ورطه فقر كه هر دو از عوامل مخاطرهتحصيل و فرو رفتن ميليون

يالدي م 2020آيند: گفتني است كه سازمان ملل در سال زمينه ازدواج كودكان به شمار مي
رد ميليون مو 13گيري، سال آينده به دليل شيوع اين همه 10برآورد كرده است كه در 
 پيوندد؛ازدواج كودكان به وقوع مي

هاي د پيشرفتايالت آمريكا، باوجو 46اشاره به تداوم قانوني بودن ازدواج كودكان در  و)
ها مامي ايالتتميالدي اين اقدام در  2018انجام شده در اين زمينه: گفتني است كه در سال 

  آمد؛قانوني به شمار مي
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عمال متحده و جهان در راستاي اِه در سراسر اياالتاشاره به تالش فعاالن اين حوز ز)
ادن به ان داصالحات در اين رابطه و اقدام سازمان ملل به تعيين هدف براي خود جهت پاي

  ميالدي؛ 2030دواج كودكان تا سال از
گفتني است كه اكنون زمان آن فرا رسيده است تا فرماندار نيويورك با تصويب اين  ح)

  ؛6است ا تبديل به پنجمين ايالتي كند كه به ازدواج كودكان پايان بخشيدهاليحه اين ايالت ر
  
، 1400ه خردادما 10انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز دوشنبه  -4

  ها.ها و ترستوجهيهاي پناهندگي آمريكا از بيكودكان در اردوگاهدر خصوص تجارب 
  از: دانعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

جام اشاره به اقدام شبكه خبري بي.بي.سي، به تهيه تحقيق ويژه بر اساس ان الف)
و ذكر  متحدهاالتايهاي مهاجرتي هاي مختلف با كودكان و كاركنان بازداشتگاهمصاحبه

 توجهي، وجود شپش و وضعيت بسيار نامناسبدعاوي مربوط به سردي هوا، بيماري، بي
  بهداشتي اين اماكن؛

ر دكه هاي مهاجرتي از نظام گسترده بازداشتگاه متحدهاياالتاره به برخورداري اش ب)
ها نگهداري هزار كودك مهاجر در آن 20است و بيش از شده سراسر اين كشور پراكنده 

  ؛شودمي
هاي مارس و آوريل هزار كودك بدون سرپرست، در ماه 36اشاره به ورود بيش از  ج)

به  - آيد هاي اخير به شمار ميآمار در سال كه باالترين -ا سال جاري ميالدي به آمريك
دولت  اند:زيدهگاقامت  متحدهاياالتدر پيشتر اميد پيوستن مجدد به پدر يا مادري كه 

ي يك عضو خانواده در ها در حال حاضر داراآن درصد از 80 گويد ، بيش ازآمريكا مي
  ؛اين كشور هستند

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 6

 https://www.hrw.org/news/2021/06/03/new‐york‐governor‐should‐sign‐bill‐end‐child‐
marriage 
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هاي اين كشور به روي جمهوري آمريكا، به گشودن مرز، رئيساشاره به اقدام جو بايدن د)
سرپرست در تالش براي تعديل سياست دانلد ترامپ در راستاي بي جويپناهكودكان 

 ؛197 –مسترد داشتن مهاجران به دليل شيوع بيماري كوويد 

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 7

، در خصوص درخواست كميسر 1400 ماهبهشتيارد 30شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز پنج*
ل در قبا 19 –يماري كوويد بهاي اِعمال شده براي جهت پايان دادن به محدوديت متحدهاالتياعالي پناهندگان سازمان ملل از 

  در مرز مكزيك. انيجوپناه
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

ز دولت واست ااشاره به صدور بيانيه از سوي فيليپو گراندي، كميسر عالي پناهندگان سازمان ملل، مبني بر درخ الف)
ر مرز دي در قبال پناهندگان كه همچنان ي اِعمال شده در حوزه سالمت عمومهادرنگ محدوديتجهت رفع بي متحدهاالتيا

شان وابسته ندگيزبراي افرادي كه  ييجوپناهكان دسترسي مجدد به نظام آيد و فراهم آوردن امدرمي اجراجنوبي اين كشور به 
  به اين امر است؛

هاي الزم سازيورد نياز و ظرفيتمراستاي اِعمال اصالحات  هاي دولت دراشاره به استقبال اين مقام سازمان ملل از طرح ب)
دون هاي مثبت اتخاذ شده در راستاي معافيت كودكان بجهت مديريت فرآيندهاي مرزي، همچنين ابراز خشنودي از گام

آغاز شيوع اين ال شده در هاي شديد اعمپذير، از رعايت محدوديتهاي آسيبخانواده ژهيوبهها، سرپرست و برخي از خانواده
  گير؛بيماري همه

اد وزانه تعدنها پذيرش رت، هشدار كميسر عالي پناهندگان سازمان ملل، در زمينه منجر شدن نظامي كه حالنيدرعاشاره به  ج)
ه ب ين زمينهار دپاسخي كافي  اين واكنش، نكهياساخته، به بروز شماري از مخاطرات و  ريپذامكانرا  انيجوپناهبسياري كمي از 

  آيد؛شمار نمي
در مكزيك به  پناهجوي سرگردان 7750اشاره به اقدام دولت بايدن در هفته گذشته، به موافقت با ماهانه ورود تا  د)
  ها؛پذيريمل بيشترين آسيبافراد متح ژهيوبهمتقاضي،  250روزانه براي تا  ييجوپناهو انجام فرآيندهاي  متحدهاالتيا

ود بيشتر هاي بيشتر در راستاي فراهم آوردن امكان وران ملل بر ضرورت برداشتن اضطراري گامتأكيد اين مقام سازم ه)
ته ، از ماه مارس سال گذشمتحدهاالتياهاي ساس فرمان مركز كنترل و پيشگيري از بيماريهايي كه بر ااز گذرگاه انيجوپناه

و مسترد شدن  انيجوپناهموجب اخراج صدها هزار تن از رمان ها بسته شده است: گفتني است كه اين فميالدي به روي آن
  محروم نمود؛ ييجوپناهيند درخواست ها را از دسترسي به فرآشورهاي مبدأشان شد و آنها به مكزيك يا كآن
 ها همچنين به بروز پيامدهاي جدي بشردوستانه در شمال مكزيك؛اشاره به منجر شدن اين اخراج و)

ترسي به حق دس گان سازمان ملل بر سازگاري كامل امكان حمايت به عمل آوردن از سالمت عمومي وتأكيد نهاد پناهند ز)
  ارد؛ن موو اقدام بسياري از كشورها به انجام هماهنگ اي 19 –شيوع بيماري كوويد  يابتدا، از ييجوپناه
كشور و تنوع  ييجوپناه اي تحكيم نظامبه تداوم بخشيدن به اقدامات خود در راست متحدهاالتيااشاره به ترغيب دولت  ح)

ها توصيه ه آنهاي خطرناك كه قاچاقچيان بناگزير به عبور از گذرگاه انيجوپناه لهيوسنيبدهاي امن تا بخشيدن به ايجاد راه
 اني ازشتيبپكنند، نشوند، همچنين اقدام اين مقام سازمان ملل به ارائه حمايت كامل نهاد تحت نظارت خود در راستاي مي
  اين تصميم. ياجرا
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ر مرزهاي هاي بسيار سرد در مراكز نگاهداري مهاجران دها يا اتاقكاشاره به وجود اتاق ه)
ها براي مورد شوندگان از آنكه به ادعاي مصاحبه» هاي يخجعبه«، موسوم به متحدهاياالت

  كنند؛پرسش قرار دادن مهاجران استفاده مي
به  ه مارس،ر مااشاره به اقدام اداره امور گمركي و محافظت از مرزهاي آمريكا، در اواخ و)

دوناي  كز ويژه نگاهداري از مهاجران در شهراي از شرايط مركنندهانتشار تصاوير نگران
ك: كوچ ايالت تگزاس، شامل تصاوير انبوهي از چادرهاي عظيم سفيد در باالي اين شهر

رود نفر طراحي شده است اما در اوج و 250مركز براي نگهداري  گفتني است كه اين
  اند؛پناهندگان بيش از چهار هزار نفر در آن سكونت داشته

فقدان جاي  ازجملهها، شوندگان در زمينه شرايط اين اردوگاهاظهارات مصاحبهاشاره به  ز)
ها، سرماي ها و خيس بودن آنهاي بر روي تشككافي براي خواب، چكيدن آب از لوله

ع ته، شيونپخ هوا، استفاده از پتوهاي اضطراري، استفاده از غذاهاي تاريخ مصرف گذشته يا
د و ود بوي نامطبوع، فقدان نور خورشيهداشتي كافي، وجهاي بها، فقدان سرويسبيماري

  ها به خودكشي؛سرگرمي، بروز افسردگي در ميان كودكان و تمايل برخي از آن
در  جويانپناهلزوم ماندن «اشاره به اقدام جو بايدن به متوقف ساختن سياست  ح)

ها توسط هاي آنهبودند در مدتي كه پروند ناگزيربر اساس اين سياست مهاجران »: مكزيك
  ؛ر بمانند، در مكزيك منتظهشدرسيدگي مي متحدهاياالتمهاجرت  هايدادگاه

 در اين يشترپاشاره به اقدام دولت بايدن به صدور مجوز براي منتظر ماندن افرادي كه  ط)
 حالدرعينها و آن ايوندهپرتا زمان رسيدگي به  متحدهاياالتكرده بودند در  نامثبتبرنامه 

اي ژه بردولت بايدن يك گروه ويتأكيد بر بسته بودن مرز كشور براي ديگران: همچنين 
ترامپ جدا  »تحمل صفر« اصطالحبههايي كه در جريان سياست پيوند مجدد خانواده

  ؛شدند، ايجاد كرده است
اشاره به اقدام بايدن به متوقف كردن ساخت ديوار مرزي مكزيك و ارائه اليحه  ي)

نشده  نامثبتشهروندي به مهاجران  ءتواند راهي براي اعطاكه ميمهاجرت  جديدي براي
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 250روزانه  متحدهاياالتعالوه بر اين، هفته گذشته اعالم شد كه : باشد متحدهاياالتدر 
  ؛پذيردشوند، ميارزيابي مي پذيرآسيب ويژهبهرا كه  جوپناه
 ز سويهاي بزرگ براي مهاجران ااشاره به منجر شدن انتشار شايعه برداشتن گام ك)

فر سبه  بايدن و معكوس كردن اقدامات مهاجرتي سلف خود، به ترغيب بسياري از كودكان
  هاي خود وبه اين كشور جهت پيوستن به خانواده

مجدد كودكان پيوند دادن كارآمدي براي  نظام متحدهاياالتاين در حالي است كه  ل)
و بسياري از اين كودكان در اين مسير  ندارداين كشور شان در خانواده ءمهاجر به اعضا

  9؛8پذيرندآسيب مي

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 8

 https://www.bbc.com/persian/world‐features‐57250025 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 9

 صوص نگاه داشته شدنخ، در 1400 ماهبهشتيارد 21شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز سه*
  از: اندعبارتش برخي از محورهاي اين گزارهاي الزم. ي گروهيِ فاقد مراقبتهاكودكان مهاجر در سرپناه

ه در مركز ك 200اي فاقد شفافيت از حدود در شبكه جوپناهها هزار كودك اشاره به اقدام دولت بايدن به نگاه داشتن ده الف)
  اند؛شود كه در آن انباشته شدهكودك مي 1000ناه با بيش از سرپ 5بيست ايالت اين كشور پراكنده شده و شامل 

اجر، كودكان مه هاي محرمانه به دست آمده از سوي اين خبرگزاري مبني بر افزايش بيش از دو برابري تعداداشاره به داده ب)
ودك از كودكان هزار ك 21تحت سرپرستي دولت در خالل دو ماه گذشته و اقدام دولت فدرال در هفته جاري به اسكان حدود 

، بيش از ماههشتبيارد 20به از روز دوشن پايگاه نظامي فورت بليس، در شهر ال پاسوي تگزاس، مثالعنوانبهنوپا تا نوجوانان: 
  كودك را در خود جاي داده است؛ 4500

 راهم آمدنها و فن سرپناهاشاره به اظهارات وكال، حاميان و كارشناسان سالمت روان مبني بر ايمن بودن برخي از اي ج)
 اندازند؛مي ين اماكن سالمت و ايمني كودكان را به مخاطرهابرخي ديگر از  كهيدرحالها، هاي الزم از كودكان در آنمراقبت

 رار دادهانتقاد ق ها را مورداشاره به تداوم يافتن اغلب اقدامات انجام شده توسط دولت ترامپ از سوي جو بايدن كه خود آن د)
اكي از دارك دادگاه حاسناد و م حالنيباا: ها در اف.بي.آيعدم بررسي پيشينه مراقبان كودكان، از طريق سوابق آن ازجملهبود، 

ه كهاي چند ميليون دالري است كه مبتني بر اين ادعا هستند شكايت وفصلحلآن است كه دولت بايدن در تالش براي 
 اند؛استفاده قرار گرفتهها مورد سوءانلد ترامپ، در اين سرپناهجمهوري دكودكان مهاجر در زمان رياست

ها هر، ايجاد دو مكزيك مبني ب متحدهاالتيااشاره به بخشي از برنامه دولت جهت مديريت هزاران كودك عبور كرده از مرز  ه)
ه و مقررات ايالتي را ناديده گرفت هاي اجتماعات كهها و سالنستاديومهاي نظامي، اسرپناه اضطراري فاقد مجوز در پايگاه

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

و نشان  عات روزانهق ارائه اطالبه نشان دادن شفافيت بيشتر در اين زمينه از طري متحدهاالتياقدام دولت كنوني اشاره به ا و)
 ايد در اينبهايي از اين اماكن: همچنين به گفته وزارت بهداشت و خدمات انساني، مدت زمان متوسطي كه كودكان دادن عكس

 به كمتر از يك ماه در بهار كاهش يافته است؛  نظام بگذرانند، از چهار ماه در پاييز گذشته 
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، 1400خردادماه  9بان حقوق بشر، در روز يكشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -5
و تداوم انتظار جوامع  10در خصوص يادآوري سالگرد صدسالگي واقعه شهر تالسا

برخي از محورهاي اين گزارش ارات. عدالت و جبران خس پوست براي مشاهدهسياه
  اند از:عبارت
 1921عام نژادپرستانه سال اشاره به فرا رسيدن سالگرد يكصد سالگي وقوع قتل الف)

ميالدي در شهر تالسا در ايالت ُاكالهما، كه در آن گروهي از اوباش سفيدپوست، ازجمله 
ني در منطقه عمدتًا منزل مسكو 1200ساعت، بيش از  24مأموران پليس در كمتر از 

                                                                                                                                                            
استفاده قرار گرفتن كودكان، كه منجر هايي از سوي اين خبرگزاري، مبتني بر مورد سوءدريافت گزارش حالنيدرعاشاره به  ز)

ي موارد به اخراج شماري از كاركنان اين اماكن اضطراري در سال جاري ميالدي شده است: همچنين گفتني است كه در برخ
 ها اطالع ندارند؛وكال و حتي والدين كودكان نيز از مكان نگاهداري آن

معيار حقوقي اجرايي  گونهچيهدر اين زمينه كه آيا  اظهارنظراشاره به اقدام وزارت بهداشت و خدمات انساني به امتناع از  ح)
ها چگونه مورد نظارت قرار يا خير و يا اينكه آن جهت مراقبت از كودكان اسكان داده شده در اين اماكن اضطراري وجود دارد

  گيرند؛مي
هاي خبري جهت تهيه گزارش از اين اشاره به اقدام دولت بايدن به همچنين صدور مجوز دسترسي بسيار محدود به رسانه ط)

  هاي حريم شخصي؛ها، به دليل شيوع ويروس كرونا و محدوديتاماكن پس از ورود كودكان به آن
ها به هاي جمعي برخوردار از صدها تخت براي كودكان و اقدام آنهاي حاميان حقوق بشر در زمينه سرپناهه به نگرانياشار 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 1000ي برخوردار از بيش از هايدر سرپناه متحدهاالتيامهاجر محبوس در 

 اين اماكن برخوردار از يكصد كودك يا بيشتر هستند؛ 

از كودكان بدون والدين خود به خاك آمريكا، مبني بر فرمان اضطراري  يتوجهقابلاشاره به يكي از داليل ورود شمار  ك)
هاي با مكزيك به روي تمامي مهاجران، به دليل نگراني متحدهاالتياي مبتني بر بستن مرز ميالد 2020دولت ترامپ در سال 

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

 فرستند؛شان را به تنهايي به مرزها ميو تقاضاي پناهندگي دهند. از اين رو برخي از والدين كودكان

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

  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)

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

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

  دهند.كودك را در خود جاي مي
١٠ Tulsa 
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تن از  300را تخريب كردند، كه در پي اين اقدام حدود  11وودنشين گرينپوستسياه
ها ميليون دالر خانمان شده و دههزار تن بي 10تا  8پوستان اين شهر كشته شده، بين سياه

  از ثروت ساكنان اين منطقه نيز از بين رفت؛
ثار آن يك از عوامل اين خشونت و تخريب كه آچاشاره به مورد پيگرد قرار نگرفتن هي ب)

  درك است؛پوستان اين شهر قابلهمچنان از سوي سياه
، با سال از اين حادثه 100تأكيد بر تداوم ضرورت جبران خسارات حتي با گذشت  ج)

 نتيجه گذاردنهاي اين شهر و ايالت اُكالهما در اين زمينه، بيتوجه به ناكارآمدي مقام
ي ااجرداد و راي بازسازي آن، سركوب حقيقت در زمينه چگونگي وقوع اين رويها بتالش

هاي اخير كه منجر به بروز تفكيك عميق نژادي در اين آميز در سالهاي تبعيضسياست
پوستان در بخش شمالي اين شهر شهر شده است: گفتني است كه بخش اعظم سياه

ه اس با ديگر نقاط شهر به گونسكونت دارند، ازجمله منطق گرين وود، كه در قي
 چشمگيري كمتر توسعه يافته است؛

هاي كشور اماشاره به فراهم آمدن فرصت الزم در آستانه صدسالگي اين حادثه، براي مق د)
ه، آمد جهت سرانجام تصحيح اشتباهات خود از طريق ارائه و جبران جامع خسارات وارد

صورت تأمين مسكن، تحصيل، و يا بههاي مستقيم به اشكال مختلف ازجمله، پرداخت
  بهداشت و درمان و يا مزاياي اقتصادي؛

هاي خود بر هاي كشور به متمركز ساختن تالشاشاره به در عوض اقدام مقام ه)
 30رويدادهاي خبرساز تدارك ديده شده از سوي كميسيون صدسالگي، ازجمله صرف 

ميليون دالري براي ساخت مركزي  20ها، همچون هزينه كرد ميليون دالر در اين زمينه
هاي عام يا نسلكه در ساخت آن، با بازماندگان اين قتل» وودخيزش گرين«تاريخي به نام 

  است؛ ها دامن زدهها به كفايت مشورت نشده و به انزواي آنبعدي آن
ورد و مداوم هاي گسترده، متاقدامات به نه تنها التيام آسيب گونهنيااشاره به منجر شدن  و)
 ها؛آن عام، بلكه تشديداعتنايي واقع شده ناشي از اين قتلبي

                                                            
١١ Greenwood 
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درنگ با اعضاء اين جامعه در هاي كشور به مشورت بياشاره به ضرورت اقدام مقام ز)
ان خود منظور احترام گذاردن به افرادي كه جراستاي ارائه طرح جامع جبران خسارات، به

هاي وارد آمده به جامعه سيبآالتيام بخشيدن به عام از دست دادند و را در اين قتل
  پوست؛سياه
ين ان ااشاره به ضرورت مشتمل شدن اين طرح بر جبران خسارات بازماندگان قرباني ح)
ن تن از بازماندگان در قيد حيات اي 3درنگ منابع مالي به عام و پرداخت مستقيم و بيقتل

  حادثه در طول اين يكصد سال؛
، مبني بر ايجاد كميسيوني در 40ورت اقدام كنگره به تصويب قانون اچ. آر تأكيد بر ضر ط)

داري) كه هاي دوران بردگي و پسا آزادي (لغو بردهراستاي بررسي آثار قوانين و سياست
ها ممانعت به عمل آورده است، آن پوستان شده و از پيشرفتموجب آسيب رساندن به سياه
  ؛12ها و جبران خساراتدر زمينه چگونگي ارائه غرامتهمچنين لزوم ارائه پيشنهادها 

 كه ياد قربانيان كشتار استآمريكا  يجمهورسيجو بايدن، نخستين رئگفتني است كه ي) 
اي كه به بدترين حادثه نژادي در تاريخ واقعه - در شهر تالسا را بزرگ داشت 1921 سال

براي شركت در مراسم  ،ادماهخرد 4 شنبهدر روز سه وي آمريكا شهرت پيدا كرده است.
تصريح كرد كه نفرت و كالهما رفت صدمين سالگرد اين كشتار به شهر تالساي ايالت اُ 

  13ت؛انداخته اس سايه نژادپرستانه بر قوانين و فرهنگ آمريكا
  
، 1400 اهخردادم 5انتشار گزارش از سوي شبكه خبري فاكس نيوز، در روز چهارشنبه  -6

 كنندگان در نظرسنجي اين شبكه به افزايشسه چهارم از شركتدر خصوص اعتقاد حدود 
  از: اندعبارتارش برخي از محورهاي اين گز آمريكا. متحدهاياالتميزان جرم و جنايت در 

كننده در نظرسنجي انجام شده توسط شركت 10نفر از ميان  7اشاره به اعتقاد بيش از  الف)
رم و جنايت در سطح ملي: گفتني است كه اين شبكه خبري فاكس نيوز به افزايش ميزان ج

                                                            
  بل بازيابي در لينك:بان حقوق بشر. قاگزارش سازمان ديده 12

 https://www.hrw.org/news/2021/05/30/us‐tulsa‐centennial‐timely‐reminder‐reparations‐
cannot‐wait 
١٣ https://www.bbc.com/persian/world‐57326184 
https://b2n.ir/k16534 
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خردادماه و پيش از تيراندازي  4شنبه نظرسنجي در فاصله روزهاي شنبه اول تا سه
جمعي مرگبار به وقوع پيوسته در شهر سن خوزه در ايالت كاليفرنيا، در روز دسته

  خردادماه، انجام پذيرفت؛ 5چهارشنبه 
هاي يافته و مقامشهرهاي بزرگ اين كشور افزايشاين در حالي است كه نرخ جرم در  ب)

 اند كهپليس فدرال (اف.بي.آي) به نهادهاي مجري قانون در سطوح محلي هشدار داده
  براي فصل تابستان در انتظار افزايش اين پديده باشند؛

كنندگان به افزايش هاي اين نظرسنجي مبني بر اعتقاد اكثريت شركتاشاره به يافته ج)
كنندگان) و هم در جوامع درصد از شركت 73جرم و جنايت هم در سطح ملي (ميزان 
  كنندگان)؛درصد از شركت 54شان (محلي

درصد) و  73ها (درصد) در قياس با مستقل 83خواهان (اشاره به اعتقاد بيشتر جمهوري د)
ست كه متحده: اين در حالي ادرصد) به افزايش جرم و جنايت در اياالت 62ها (دموكرات

 72درصد) و سفيدپوستان ( 74پوستان (درصد)، سياه 75تبارها (ميزان برابري از التين
 ذشتهدرصد) بر اين با روند كه ميزان جرم و جنايت در سطح ملي در قياس با سال گ

  يافته است؛افزايش
 ريهاي مجهاي اين نظرسنجي از اعتماد اكثريت مردم به نهاداشاره به حاكي بودن يافته ه)

وز ميالدي و بر 2020مه سال  25قانون، يك سال پس از مرگ جورج فلويد، در روز 
 اعتراضات گسترده در سراسر كشور و درخواست جهت كاهش بودجه پليس؛

ي درصد) يا قابل قبول 36دهندگان از ميزان زياد (درصد از رأي 72اشاره به برخورداري  و)
درصد  27مجري قانون: اين در حالي است كه  درصد) اعتماد به پليس و مأموران 36از (
 وجه اعتماد ندارند؛ها اعتماد چنداني به اين نهاد نداشته و يا به هيچاز آن

پوستان از حس عدم اعتماد به پليس در قياس با درصد از سياه 54اشاره به برخورداري  ز)
  ماد دارند؛درصد از سفيدپوستان كه به پليس اعت 76تبارها و درصد از التين 67
درصد از  66خواهان به پليس در قياس با درصد از جمهوري 87اشاره به اعتماد  ح)

 ها در اين زمينه؛درصد از دموكرات 61ها و مستقل
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دهندگان ساكن مناطق شهري به افزايش ميزان جرم و درصد از رأي 77اشاره به اعتقاد  ط)
اطق درصد از من 70ناطق حومه و درصد از ساكنان م 71جنايت در كشور در قياس با 

وجه به هيچ درصد از شهرنشينان به پليس به ميزان زياد و يا 32روستايي: گفتني است كه 
 24ن درصد و براي روستانشينا 26نشينان اعتماد نداشته، در حالي اين نرخ براي حومه

  درصد است؛
 57دهندگان (از رأي شمار آوردن خشونت مسلحانه از سوي بيش از نيمياشاره به به ي)

متحده: اين در حالي است اين عامل در عنوان تهديد عمده در قبال ثبات اياالتدرصد) به
آيد، ازجمله عواملي چون مثابه تهديد عمده به شمار نميقياس با عوامل ديگر همچنان به

تر است)، درصد بر اين باورند اين عامل مهم 59هاي در حال تخريب (كه زيرساخت
 56(درصد)، بزرگي دولت و نهادهاي دولتي  58مچنين عواملي مانند، نژادپرستي (ه

هاي درصد)، مهاجرت 55درصد)، ويروس كرونا ( 56درصد)، نحوه آموزش كودكان (
د)، درص 51درصد) و مواردي چون، تغييرات اقليمي و آب و هوايي ( 55غيرقانوني (

  درصد)؛ 48گيري (درصد) و قوانين رأي 49ياليسم (درصد)، سوس 51هاي غيرقانوني (رأي
عنوان درصد)، به 61درصد) و بيكاري ( 64شمار آوردن اختالفات سياسي (اشاره به به ك)
 يكا؛آميز براي ثبات آمرمل تهديدترين عوامهم

دهندگان به ثبت نفر از رأي 1003صورت تلفني انجام شده در اين نظرسنجي كه به ل)
  14.15درصد بوده است 3و حاشيه خطاي آن مثبت يا منفي رسيده مشاركت كردند 

                                                            
  خبري فاكس نيوز. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه  14

 https://www.foxnews.com/official‐polls/voters‐think‐crime‐on‐the‐rise 
  هاي پيشين:گزارش مرتبط در گزارش 15

شمار آمدن  ، در خصوص تداوم به1400ارديبهشت ماه  31انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز جمعه *
رهاي اين از محو برخينظرسنجي انجام شده در اين زمينه. در اياالت متحده به عنوان نگراني عمده، بر اساس  خشونت پليس

  گزارش عبارتند از:
كه  -ت فيدپوسساشاره به ابراز نظر اكثريت مردم آمريكا يك سال پس از قتل جورج فلويد به دست يك مأمور پليس  الف)

شونت پليس خه كه نژادپرستي و در اين زمين -ورد مداقه قرار گرفتن مسائل نژادي شد هاي جهاني و ممنجر به بروز اعتراض
ه كآيد: اين در حالي است كه تعداد نسبتًا اندكي نيز بر اين باورند ترين معضالت پيش روي اين كشور به شمار مياز جدي

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



  17                                     )5( اياالت متحده امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

                                                                                                                                                            
تمايل  بني براشاره به نظرسنجي مشترك انجام شده توسط خبرگزاري اسوشيتدپرس و مركز پژوهش امور عمومي نورك، م ب)

دي به عضلي جبيشتر مردم آمريكا، در حال حاضر و پس از وقوع مرگ جورج فلويد، به تأييد اين امر كه خشونت پليس م
ي نظام شوند، كه از سوجب بروز آسيب به مردم ميبا مأموران پليسي كه موها نيز بر اين باورند شمار آمده و حدود نيمي از آن

  پذيرد؛قضايي ماليمت فراواني صورت مي
شور به اين كه كتن از شهروندان اين  10آمريكايي از ميان هر  6هاي اين نظرسنجي مبني بر اعتقاد اشاره به ديگر يافته ج)

 داشتند؛  اور رابمار آمده كه مشابه با درصدي است كه سال گذشته نيز اين نژادپرستي معضلي بسيار يا به شدت جدي به ش

ها پوست اين كشور، به عدم تغيير ميزان اعتماد آنشهروند سياه 10نفر از هر  6ها، حدود اشاره به اعتقاد نيمي از آمريكايي د)
ه كها به اين اعتقاد يك سوم از آن به نظام عدالت كيفري، حتي پس از محكوميت درك شووين به قتل جورج فلويد و

ل سال ماه آوري كه در اعتمادشان افزايش يافته است: الزم به يادآوري است كه درك شووين، مأمور سابق پليس مينياپوليس بود
 جاري ميالدي محكوم به قتل جورج فلويد شد؛

ه ژوئن پوستان در ماالتي پليس در قبال سياهناعد ها در زمينه خشونت واشاره به حاكي بودن اين نظرسنجي از تغيير ديدگاه ه)
ها درصد از آمريكايي 36تنها  2019اي كه در سال ها پس از گذشت قتل جورج فلويد، به گونهسال گذشته ميالدي، تنها هفته

درصد  48آوردند، در حالي كه پس از مرگ فلويد اين رقم به خشونت پليس را معضلي بسيار يا به شدت جدي به شمار مي
د كه احتمال استفاده نفر معتقدن 6نفر  10درصد همچنان بر اين باورند: همچنين از هر  45افزايش يافت و در حال حاضر نيز 

 فيدپوست است؛سپوست بيشتر از يك فرد پليس از نيروي مهلك در برابر يك فرد سياه

ر قياس دشمار آمدن خشونت پليس به عنوان معضلي جدي كا، به بهپوستان آمريدرصد، اكثريت قابل توجه سياه 77اشاره به اعتقاد  و)
عضلي جدي ت پليس مدرصد از سفيدپوستان اين كشور: اين در حالي است كه تعداد سفيدپوستان آمريكايي كه معتقدند خشون 36با 

 يافته است؛درصد در حال حاضر افزايش  36درصد از ماه ژوئن سال گذشته ميالدي به  26آيد از به شمار نمي

اين  تن بر 7نفر،  10ها، از هر اي كه در ميان دموكراتاشاره به وجود اين شكاف همچنين در ميان احزاب اين كشور، به گونه ز)
خواهان آن را معضلي جدي به شمار درصد از جمهوري 58آيد، حال آن كه باورند كه خشونت پليس معضلي بسيار جدي به شمار مي

  درصد بود؛ 44ن رقم در ماه ژوئن سال گذشته آورند، كه اينمي
د از درص 25اي كه ها از لزوم وقوع تغييرات چشمگير در نظام عدالت كيفري، به گونهاشاره به تداوم حمايت اكثريت آمريكايي ح)
ات اساسي است: اين در غييردرصد معتقدند كه نظام مزبور نيازمند ت 43ها بر اين باورند كه اين نظام نيازمند دگرگوني كامل است و آن

چ گونه تغييري درصد بر اين باورند كه اين نظام نيازمند هي 4كنند و تنها درصد ديگر از تغييرات كوچك حمايت مي 27حالي است كه 
 است؛ پوستان در جرگه گروهي قرار دارند كه خواهان اِعمال بزرگترين تغييرات در اين نظامنيست. گفتني است كه سياه

پوستان به وضعيت بهتر براي دهندگان به منجر شدن توجه به خشونت پليس در قبال سياهدرصد از پاسخ 24اره به اعتقاد تنها اش ط)
درصد  44يت و اعتقاد درصد به رو به وخامت نهادن اين وضع 31اين دسته از شهروندان در خالل سال گذشته و در عين حال اعتقاد 

  را ايجاد نكرده است؛ به اين كه اين امر هيچ تفاوتي
ر دهندگان به طوپوستان معتقدند كه اين امر تفاوتي ايجاد نكرده است، در حالي كه مابقي پاسخدرصد از سياه 54گفتني است كه  ي)

 است؛ پوستان شدهمساوي بر اين باورند كه اين موضوع موجب بهتر شدن يا رو به وخامت نهادن خشونت پليس در قبال سياه

شمار آمدن تبار به بهو آسيايي هاي التينپوست و دو سوم از آمريكاييآمريكايي سياه 10نفر از هر  8به اعتقاد حدود  اشاره ك)
وستان سفيدپ نژاپرستي در اياالت متحده به عنوان معضلي بسيار يا به شدت جدي: اين در حالي است كه حدود نيمي از

ا حدي معضلي جدي به تن بر اين باورند كه اين موضوع ت 3نفر  10رده و از هر آمريكايي اين امر را معضلي جدي به شمار آو
 آيد؛شمار مي

 10اي كه از هر شان با تبعيض به اشكال مختلف، به گونهپوست مبني بر مواجه شدنهاي سياهاشاره به اظهارات آمريكايي ل)
هاي اند كه در مورد آمريكاييبرخي مواقع مورد تبعيض قرار گرفته اند كه در برخورد با پليس غالباً يا درتن اظهار داشته 6نفر، 
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  *كانادا
، 1400خردادماه  18شنبه سي، در روز سهانتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي. -1

 چهار عضو يكدر خصوص اقدام عامدانه يك راننده كاميون به زير گرفتن و كشتن 
  از: اندعبارت برخي از محورهاي اين گزارش. خانواده مسلمان در كانادا

رهاي ز شهااشاره به اقدام عامدانه يك راننده كاميون در شهر لندن كانادا (يكي  الف)
  ها؛آن ن ازتجنوب استان انتاريو) به زير گرفتن اعضاء يك خانواده مسلمان و كشتن چهار 

زه ناشي و با انگي» عامدانه«راننده اشاره به اظهارات پليس استان انتاريو، مبني بر اينكه  ب)
  ؛عليه اين خانواده مسلمان اقدام كرده است» نفرت«از 
اشاره به اقدام پليس به منتشر نكردن اسامي اين خانواده به درخواست بازماندگان  ج)
اهل شهر لندن در استان  ،ساله 20» ناتانيل ولتمن« تحت نامراننده كاميون معرفي اما ها، آن

  ؛ار فقره قتل و يك فقره اقدام به قتل مواجه استكه در حال حاضر با اتهام چه انتاريو
ساله و  46ساله به همراه يك مرد  44ساله و يك زن  74يك مادربزرگ به شمار آوردن  د)

تنها گفتني است كه : »حمله تروريستي«قربانيان اين  عنوانبهها، ساله آن 15دختر نوجوان 
 گويندها مياما مقام ،آسيب ديده ساله است كه به شدت 9نجات يافته اين حمله يك پسر 

  ؛زنده خواهد ماند كه
ضمن هولناك خواندن اين واقعه از  ،وزير كاناداجاستين ترودو، نخستگفتني است كه  ه)

 ،جامعه مسلمان مقيم شهر لندن انتاريو و مسلمانان كانادا حمايت و با بازماندگان قربانيان
اسامي ؛ وي همچنين مله، ابراز همدردي كرداز اين ح بازماندهساله  9پسر بچه  ازجمله

                                                                                                                                                            
تبار آمريكايي التين 10تن و از هر  3تبار حدود آمريكايي آسيايي 10سفيدپوست اين آمار يك به ده است: همچنين از هر 

 اند؛تن نيز همين اظهار نظر را كرده 4حدود 

شان به هنگام ارائه پوست مبني بر مورد تبعيض واقع شدن معموليكايي سياهآمر 10تن از هر  6اشاره به اظهارات حدود  م)
ها هنگامي كه به دنبال خريد يا اجاره ها و مراكز خريد، حدود نيمي از آندرخواست براي يافتن شغل يا در تعامل در فروشگاه

  زمان دريافت خدمات درماني و نفر در 10تن از ميان هر  4مسكن و يا درخواست براي دريافت وام هستند و حدود 
و جنبش عدالت نژادي به تحت تأثير قرار  19 –هاي دوگانه شيوع بيماري كوويد اشاره به منجر شدن برخورد بحران س)

ويژه دست و پنجه نرم هاي سفيدپوست به بهپوست آمريكا و ناگزير شدن برخي از آمريكاييگرفتن نابرابر شهروندان رنگين
  هايي كه تا كنون تجربه نكرده بودند.نژادپرستي اين ملت به شيوه كردن با تاريخ
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ساله، همسر او سلمان  44مديحه سلمان، را اعالم كرد: خانواده مسلمان  اينچهار عضو 
   ؛ساله اين خانواده 74ها يمنا افضل و مادر بزرگ ساله آن 15ساله و دختر  46افضل، 

تي و پرسوجود نژاد و) اشاره به اظهارات ترودو در پارلمان كانادا مبني بر تأكيد بر
نكران مهراسي در جامعه كانادا، همچنين تروريستي خواندن اين حمله و قرار دادن اسالم

توانيد بگوييد كه با مشاهده چنين خشونتي چه طور مي«كه اين امر با اين پرسش 
  ؛»هراسي (در كانادا) وجود ندارد؟اسالم

به ميالدي  2017پس از حمله سال  رسد حمله مرگبار اخير،به نظر ميز) گفتني است كه 
در حمله به  يك مسجد در شهر كبك سيتي كانادا، بدترين حمالت از اين دست باشد.

  ؛16متهم آن پرونده به حبس ابد محكوم شدو  شدند مسجد شهر كبك شش نمازگزار كشته
  
هاي خبري يورونيوز، بي.بي.سي و دويچه وله، در انتشار گزارش از سوي شبكه -2

 كودك بومي در 215، در خصوص كشف بقاياي 1400خردادماه  8و  15هاي شنبه روز
  اند از:ارش عبارتبرخي از محورهاي اين گزروزي در كانادا. يك مدرسه شبانه

در محوطه يك مدرسه كودك  200اشاره به كشف بقاياي پيكرهاي بيش از  الف)
 ه بود تالمبياي كانادا ايجاد شدرن نوزدهم در استان بريتيش كروزي كه در اواخر قشبانه

  نمايد؛جذب  اجباربهافراد بومي را 
پوست و تيس، رنگينميهزار كودك  150حدود  نام قرار گرفتناشاره به مورد ثبت ب)

بق طها: گفتني است كه ؤسسهدر اين م اجباربه )اسكيموهاي كانادا و گرينلند(اينوئيت 
  ؛گذاردمي از تاريخ كانادا را به نمايش يتاريكگزارش خبرگزاري فرانسه، اين كشف بخش 

 Tk'emlupsاشاره به صدور بيانيه از سوي يك جامعه بومي كانادا ( ج) te 

Secwepemc  كودك  215خردادماه، مبني بر يافتن بقاياي پيكرهاي  14)، در روز جمعه
فتني با كمك رادارهاي مخصوص در استان بريتيش كلمبيا، در نزديكي شهر كملوپس: گ

                                                            
  سي. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري بي.بي. 16

https://www.bbc.com/persian/world‐57407453 
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سال  3است كه طبق اظهارات روزان كازيمير، رئيس اين قبيله، برخي از اين كودكان تنها 
  داشتند؛ 

كه علت و زمان  –اشاره به ادامه اظهارات وي مبني بر اعالم نشدن مرگ اين كودكان  د)
روزي و همچنين امكان يافت شدن از سوي مديريت مدرسه شبانه –آن مشخص نيست 

مناطق ديگري براي جستجو در محوطه مدرسه وجود دارد،  اينكها توجه به اجساد بيشتر ب
هاي اوليه وي تصريح كرد كه يافتهروزي كانادا بود: مدرسه شبانه ترينبزرگكه زماني 

  د؛در گزارشي منتشر خواهد شسال جاري تحقيقات در ماه ژوئن 
بر شوك و پريشاني خود در وزير كانادا مبني اشاره به اظهارات جاستين ترودو، نخست ه)

: گفتني روزي سابقمدرسه شبانه اين اين كودكان در محوطه پيكرهايكشف بقاياي مورد 
آور از تاريخ فصل تاريك و شرم عنوانبهله را يادآور دردناك آنچه او ئاين مساست كه وي 
  ؛، دانستهكانادا خواند

ه نمايندگي از دولت كانادا از سوي بروزي كه شمار آمدن اين مدرسه شبانهاشاره به به و)
نهاد تأسيس شده در پايان قرن نوزدهم  139يكي از  عنوانبه شد،كليساي كاتوليك اداره مي

روزي كملوپس در مدرسه شبانه: 1990ميالدي در اين كشور و تداوم فعاليت آن تا دهه 
اين ي است كه گفتنآموز بود. دانش 500پذيراي  1950افتتاح شد و تا دهه  1890سال 

  ه است؛تعطيل شدميالدي  1960مدرسه در سال 
بخش بايگاني موزه محلي در كه گرچه ها، ااشاره به مورد ثبت قرار نگرفتن اين مرگ ز)

آيا سوابق مربوط به  كه حال همكاري با موزه سلطنتي بريتيش كلمبيا است تا بررسي كنند
 يا خير؛ توانند پيدا كنندها را مياين مرگ

تيس، هزار كودك بومي مي 150حدود نام اجباري قرار گرفتن اشاره به مورد ثبت ح)
ها را از خانواده، زبان و جايي كه آن -روزي پوست و اينوئيت در اين مدارس شبانهرنگين
در  اين كودكاناين اقدام بخشي از برنامه تلفيق ند: گفتني است كه كردشان جدا ميفرهنگ

ها مجبور بودند كه مسيحي شوند و اجازه صحبت به زبان مادري خود آنجامعه كانادا بود. 
  ؛را نداشتند
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ار ميالدي، مبني بر قر 2015هاي كميسيون حقيقت و آشتي در سال اشاره به يافته ط)
اين و استفاده جنسي رفتا يا سوءگرفتن تعداد زيادي از كودكان اين مدارس در معرض سوء

اند كه اغلب بر اثر بيماري نفر در اين مدارس كشته شده 3200 كمدستدر حالي است كه 
ه از بودجميالدي  1910مدير مدرسه كملوپس در سال : گفتني است كه سل بوده است

  ؛شكايت كرده بود» آموزانتغذيه دانش«ناكافي دولت كانادا براي 
ندگان اين ميالدي، به عذرخواهي كردن از بازما 2008اشاره به اقدام اتاوا در سال  ي)

ميليارد دالري اين كشور و اعتراف  1,9نامه عنوان بخشي از توافقروزي بهمدارس شبانه
آموزان ز دانشاو بسياري  هكردآزار جسمي در اين مدارس بيداد ميدولت كانادا به اينكه 

  ؛گرفتندقرار مي وجرحضربصحبت به زبان مادري خود مورد  دليلبه 
وزير كانادا در نشستي خبري از كليساي كاتوليك نخستاين در حالي است كه  ك)

 پيكرهايشانكودك بومي كه بقاياي  215خواست، مسئوليت خود را در رابطه با كشته شدن 
 ،روزي تحت سرپرستي كليسا پيدا شدهمدرسه شبانه اين در گورهاي بدون عالمت در

به اين مدارس را منتشر كند و جاستين ترودو واتيكان را فراخواند تا اسناد مربوط  .بپذيرد
  ؛17گام بردارد رابطه  در اين

  
ه ر روز جمعانتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، د -3

و  ، در خصوص درخواست كارشناسان سازمان ملل از دولت كانادا1400خردادماه  14
  مي.ر مدرسه كودكان بوكليساي كاتوليك جهت تحقيق در زمينه گورهاي دسته جمعي د

  اند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارت
هاي كانادا اشاره به درخواست شماري از كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از مقام الف)

درنگ و جامع در زمينه كشف گور دسته و كليساي كاتوليك جهت انجام تحقيقات بي
                                                            

  هاي: هاي خبري يورونيوز، بي.بي.سي و دويچه وله. قابل بازيابي در لينكهاي شبكهگزارش 17
https://per.euronews.com/2021/05/29/remains‐of‐215-indigenous‐children‐found‐on‐a‐
former‐residential‐school‐in‐canada 
https://www.bbc.com/persian/world‐57291329 
https://b2n.ir/b10640 
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روزي استان بريتيش كلمبيا كه س شبانهكودك، در يكي از مدار 200جمعي بقاياي بيش از 
  كردند؛هايشان جدا مياجبار از خانوادهكودكان بومي را به

 -  18روزي كملوپساشاره به تحت مديريت كليساي كاتوليك قرار داشتن مدرسه شبانه ب)
كه سرانجام  1960تا اواخر دهه  19از اواخر قرن  –كه بقاياي كودكان در آن يافت شد 

ميالدي در اختيار  1970مديريت اين مدرسه را تا زمان تعطيلي آن در دهه  دولت فدرال
  گرفت؛

روزي بومي كه در عنوان بخشي از نظام مدارس شبانهبه شمار آمدن اين مدرسه به ج)
ه مدرس 130هزار كودك در بيش از  150ميزبان بيش از  1996تا  1831هاي فاصله سال

  شدند؛دولت فدرال اداره ميبودند كه توسط كليساي كاتوليك و 
ميالدي  2015كانادا در سال  19اشاره به حاكي بودن گزارش كميسيون حقيقت و آشتي د)

كم تغذيه و تجاوز و اينكه دستاستفاده، سوءاز قرار گرفتن كودكان بومي در معرض سوء
س جان استفاده در اين مدارتوجهي، حوادث يا سوءها بر اثر بيماري، بيتن از آن 4000

 خود را از دست دادند؛

ع و ها جهت انجام تحقيقات جاماشاره به درخواست كارشناسان سازمان ملل از مقام ه)
هاي ها و نهادهاي مسئول، ازجمله انجام بررسيها و مقامكامل در زمينه شرايط اين مرگ

ات شخصشناسانه در زمينه بقاياي كودكان يافت شده و اقدام جهت شناسايي و ثبت مجرم
  شده؛كودكان گم

ر دابه اشاره به همچنين درخواست اين كارشناسان از دولت جهت انجام تحقيقات مش و)
ستيابي روزي كشور و خاطرنشان كردن حق قربانيان در راستاي دزمينه تمامي مدارس شبانه

  كامل به حقيقت در زمينه موارد نقض صورت گرفته؛
هاي به انجام تحقيقات كيفري در زمينه تمامي مرگ تأكيد بر ضرورت اقدام قوه قضاييه ز)

مشكوك و اتهامات مربوط به اعمال شكنجه و خشونت جنسي عليه كودكان ساكن اين 

                                                            
١٨ Kamloops 
١٩ Truth and Reconciliation Commission 
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كاري روزي و مورد پيگرد قرار دادن و مجازات عامالن و كساني كه به پنهانمدارس شبانه
 در اين زمينه پرداخته و ممكن است همچنان در قيد حيات باشند؛

اشاره به انجام موارد نقض گسترده حقوق بشر عليه كودكان جوامع بومي و  ح)
اين  اعتنايي قرار دادنباور بودن اقدام دولت كانادا و كليساي كاتوليك به مورد بيغيرقابل

 جرائم فجيع و عدم جبران آن؛ 

مي مات ي كاملاجرااشاره به درخواست كارشناسان سازمان ملل از دولت كانادا جهت  ط)
ن و كميسيون حقيقت و آشتي چرا كه قربانيا 2015هاي ارائه شده در گزارش سال توصيه
ها است كه در انتظار عدالت و جبران خسارات وارد آمده هستند و ها سالهاي آنخانواده
 ورو، پذيرش مسئوليت اين اقدامات، آشكار ساختن جامع حقيقت و جبران تمام ازاين

 ر اسرع وقت صورت پذيرد وكمال خسارات بايد د

اشاره به درخواست كارشناسان سازمان ملل از كليساي كاتوليك جهت فراهم آوردن  ي)
روزي كه توسط اين نهاد اداره هاي قضايي به آرشيوهاي مدارس شبانهدسترسي كامل مقام

 درنگ و جامع داخلي و قضايي در زمينه اين اتهاماتشده، همچنين انجام تحقيقات بيمي
  .20و افشاء عمومي نتيجه تحقيقات انجام شده

  
  *بريتانيا

، در 1400خردادماه  8انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز شنبه  -1
برخي از . گيري بريتانيا در مورد سفر و اقامت شهروندان اتحاديه اروپاسختخصوص 

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
هاي وديتد محدي قرارداد برگزيت به اقدام بريتانيا به تشدياجرادن اشاره به منجر ش الف)

ان روندناظر بر سفر و اقامت شهروندان كشورهاي اروپايي و ناگزير شدن شماري از شه
  اتحاديه اروپا به ترك خاك اين كشور بنا بر تصميم وزارت كشور؛

                                                            
  گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  20

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27141&LangID=E 
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ت در قامااهان كار يا اشاره به برقراري شرط نياز به رواديد براي تمامي افراد خو ب)
ج اين خرو ي برگزيت واجرابريتانيا، ازجمله شهروندان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، با 

  گيرانه در اين رابطه؛ كشور از اين اتحاديه و اتخاذي رويكردي سخت
هروند ش 3294هاي بريتانيا، به ممانعت به عمل آوردن از سفر اشاره به اقدام مقام ج)

شود كه اين گفته ميصله زماني اول ژانويه تا ماه مارس سال جاري ميالدي: اروپايي در فا
بوده  ذشتهشش برابر ميزان مدت زمان مشابه سال گ ،تعداد پاسخ منفي براي صدور رواديد

  ؛است
ورود  وردن ازمل آعاشاره به اقدام مسئوالن كنترل مرزهاي بريتانيا به نه تنها ممانعت به  د)

ز در ها براي چندين روپايي به خاك اين كشور، بلكه نگاه داشتن آناين شهروندان ارو
  شان به كشورهايشان؛اندنها و سپس بازگردبنادر و فرودگاه

 22رود وهاي وزارت كشور آلمان مبني بر ممانعت بريتانيا از اشاره به اظهارات مقام ه)
تر بودن اين ، وخيمحالدرعينماهه نخست سال جاري ميالدي و  3شهروند اين كشور در 

 تا انويهژ ولا بريتانيا در بازه زمانيوضعيت براي شهروندان كشور روماني: گفتني است كه 
ممانعت  شهروند روماني به كشور خود 2000ي، از سفر بيش از جار سال مارس ماه پايان

  و  ده استشبرابر  10اين رقم در قياس با مدت زمان مشابه سال گذشته  كه به عمل آورده
بايد يادآور شد كه سفر گردشگران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به بريتانيا همچنان  و)

هاي ياد شده ناظر بر سفر آن دسته از گيريسخت و ممكن است رواديدبدون درخواست 
  ؛21شهروندان اروپايي است كه خواستار اقامت يا كار در آن كشور هستند

 

 6شنبه وز پنجتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر – انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري -2
ايي آموزان بريتاني، به نقل از خبرگزاري آناتولي، در خصوص مواجهه دانش1400خردادماه 

  اند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارتمجازات در صورت حمايت از فلسطين. با 

                                                            
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك:  21

https://b2n.ir/s72552 



  25                                     )5( اياالت متحده امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

ر نوار دالي طينيان اراضي اشغاشاره به منجر شدن حمالت اخير رژيم اسرائيل به فلس الف)
هاي بريتانيا، المقدس شرقي به بروز تظاهرات دسته جمعي، نه تنها در خيابانغزه و بيت

  بلكه در مدارس اين كشور؛
آموزان با پيامدهاي اقدامات خويش در اين رابطه حال، مواجهه دانشاشاره به، درعين ب)

ه بدعوت «از مدارس، پرچم فلسطين را  طوري كه مدير يكيهاي مدرسه، بهاز سوي مقام
شم و خخوانده بود كه اين اقدام موجب برانگيختن » گرياقدام مسلحانه و نماد ضديهودي

راز ي ابسرزنش از سوي جامعه شده و اين پرسش را مطرح نمود كه چرا كودكان بايد برا
 هاي خود مورد مجازات قرار گيرند؛انديشه

آميز يكمدير مدرسه به عذرخواهي در مورد اظهارات تحر اشاره به ناگزير شدن اين ج)
ست: آموزان و جامعه نبوده اخود و بيان اين استدالل كه قصد وي هرگز برآشفتن دانش

آموزان انشدگفتني است كه به اين منظور قرار است مالقاتي ميان مدير مدرسه و نماينده 
 صورت پذيرد؛

المللي در راستاي كمك هاي بينها و خيريها سازماناشاره به اقدام مدرسه به همكاري ب د)
آموزان و آموزگاران در ها در خاورميانه و برگزاري نشستي براي دانشبه كارزارهاي آن

  زمينه مناقشه فلسطين؛
آموزان ديگر مدارس بريتانيا، در شهرهاي برمينگام، منچستر، اشاره به مواجه شدن دانش ه)

اي در آميز مشابه، ازجمله اقدام آموزگاران مدرسههاي خصومتو لندن با واكنش 22راچديل
) به برداشتن پوسترها و نمادهاي فلسطين و مبارزات 23شرق لندن (كلپتون گرلز آكادمي

آموزان در مدرسه و سر دادن شعار ها پس از برگزاري تحصني اعتراضي از سوي دانشآن
  ؛»فلسطين را آزاد كنيد«

 200، در شهر منچستر، به تعطيل كردن مدرسه، پس از اقدام 24ج لورتواشاره به اقدام كال و)
رغم تعطيلي مدرسه، ريزي براي برگزاري تظاهرات: گفتني است كه بهآموز به برنامهدانش

                                                            
٢٢ Rochdale 
٢٣ Clapton Girls' Academy 
٢٤ Loreto College 
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 آموزان و ساكنان محلي در بيرون از درهاي كالج گردهم آمده و با در دست داشتندانش
 هاي فلسطين، شعارهايي به طرفداري و حمايت از اين كشور و مردم آن سر دادند؛پرچم

اشاره به حاكي بود محتواي يك فايل صوتي محرمانه از اقدام معلمي در مدرسه اولدر  ز)
آموز كالس هفتمي براي بيان حمايت خود از در شهر راچديل، به توبيخ يك دانش 25هيل

 يني كشته شده توسط نيروهاي رژيم اسرائيل؛و همدردي با كودكان فلسط

دن ته شاشاره به محتواي اين فايل صوتي مبني بر اقدام معلم مزبور به انكار كش ح)
ز آموز به برخورداري اكودكان توسط حمالت هوايي رژيم اسرائيل و متهم كردن دانش

د خود ت كه عقايهاي نژادپرستانه و بحث در اين رابطه كه اگرچه هر كسي آزاد اسديدگاه
  شود؛ما اين شامل محيط مدرسه نميرا داشته باشد، ا

 254كم گفتني است كه در پي حمالت نيروهاي رژيم اسرائيل به نوار غزه، دست ط)
تن ديگر مجروح شدند، اين در  1900زن كشته و بيش از  39كودك و  66فلسطيني، شامل 
يل به كرانه غربي جان خود را از تن نيز در پي حمالت رژيم اسرائ 31حالي است كه 

اسرائيلي نيز بر اثر حمالت راكتي فلسطينيان از نوار غزه كشته  13دست دادند. همچنين 
  ؛26شدند

 

، در 1400خردادماه  4شنبه الملل، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -3
مينه ر زدت بريتانيا ماخصوص حكم دادگاه عالي اروپا مبني بر نقض حقوق بشر توسط اقدا

  اند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارتنظارت جمعي. 
خردادماه، به صدور  4شنبه اشاره به اقدام دادگاه حقوق بشر اروپا، در روز سه الف)

برانگيز، مبني بر عدم برخورداري بخش اعظم شنود ارتباطات از سوي دولت حكمي تحول
هاي كارآمد و كافي در قبال ي، جهت فراهم آوردن ضمانتهاي سرتاسربريتانيا از حفاظت

                                                            
٢٥ Older Hill 

  ي آناتولي. قابل بازيابي در لينك: تحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل از خبرگزار –گزارش پايگاه خبري  26
https://www.middleeastmonitor.com/20210527‐school‐children‐in‐uk‐face‐punishments‐
for‐supporting‐palestine 
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رو منجر شدن آن به نقض حقوق حريم شخصي و هاي خودسرانه و ازايناستفادهخطر سوء
  آزادي؛ 

الملل، سازمان ليبرتي، نهاد اشاره به مطرح شدن اين پرونده از سوي سازمان عفو بين ب)
اي حقوق بشري ديگر در پي هالمللي حريم شخصي و شماري از سازمانبين

متحده، در سال ، پيمانكار سابق آژانس امنيت ملي اياالت27هاي ادوارد اسنودنافشاءگري
ميالدي، مبني بر اينكه آژانس اطالعاتي بريتانيا (مركز ارتباطات دولتي اين كشور)  2013

سراسر ها تن از مردم در روزانه به شنود و پردازش محرمانه ارتباطات شخصي ميليون
  پردازد؛جهان، ازجمله شهروندان خود مي

الملل، مبني بر ، مشاور حقوقي ارشد سازمان عفو بين28اشاره به اظهارات كيت لوگن ج)
ها تن از مردم و ضرورت پايان يافتن استخراج و پردازش آزادانه ارتباطات شخصي ميليون

شمگير در راستاي عنوان گامي چبه شمار آوردن حكم دادگاه حقوق بشر اروپا به
  هاي انجام شده از سوي دولت؛محكوميت نظارت

توانند قدرت ها نمياشاره به حاكي بودن حكم قابل توجه دادگاه از اينكه حكومت د)
ها تن ليوني مياختيار نظارت را به قوه مجريه تفويض نموده و يا آزادانه از ارتباطات شخص

 عنوان كاال استفاده كنند؛ از مردم به

م اي انجال براشاره به اقدام دادگاه حقوق بشر اروپا به محكوم كردن فقدان مجوز مستق )ه
هاي شنود، فقدان هاي گسترده، نقائص موجود در اطالعات مورد نياز براي حكمشنود

هاي الزم در ها ناكافي جهت ارائه ضمانتمجوز مناسب براي گزينش ارتباطات و نظارت
  ؛استفادهقبال سوء

توانند خودسرانه، محرمانه و شاره به تأكيد حكم دادگاه بر اينكه نهادهاي اطالعاتي نميا و)
ها بايد براي اقدامات هاي مستقل عمل نمايند. آنبدون برخورداري از مجوز و نظارت مقام

هاي شخصي هايشان در دستيابي به دادهخود مسئول به شمار آيند، چراكه قابليت

                                                            
٢٧ Edward Snowden 
٢٨ Kate Logan 
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جوامع دموكراتيك  –تي زماني كه مظنون به انجام خالفي نيستند ح –ها شهروندان كشور
 .29سازدرا با مخاطرات جدي مواجه مي

  
  *فرانسه

 ،1400 خردادماه 18شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز سه -1
ق ساب و متهم شدن رئيس اجساد اهدايي در فرانسه در خصوص رسوايي پديد آمده بر سر

  از: اندارتعببرخي از محورهاي اين گزارش  هاي اين كشور.از دانشگاه يكي
كردن  تلنبار ميالدي، به 2019اشاره به افشاء اقدام دانشگاه دكارت پاريس، در سال  الف)

ي ه ميزانب ،شده عطاءبدن اين دانشگاه ا ءاجسادي كه براي كارهاي تحقيقاتي به مركز اهدا
اينكه  يش ازپبدن اين دانشگاه  ءمركز اهداد: گفتني است كه كه تجزيه شده و پوسيده بودن

  ؛به دنبال اين رسوايي تعطيل شود، صدها جسد را تحويل گرفته بود
ا ت 2012هاي اشاره به متهم شدن فردريك داردل، رئيس سابق اين دانشگاه در سال ب)

  ده؛شاحترامي به اجساد اهداء ميالدي، به بي 2019
 ميالدي، در رابطه با وضعيت 2019نشريه اكسپرس، در سال  اشاره به گزارش ج)

 ونكاردها ها جسد برهنه با چشمان باز روي براشدن ده تلنباردهنده اين مركز مبني بر تكان
  ها؛تجزيه شدن آن

لب قگور جمعي در «اين مركز تحت عنوان  گذاريناماشاره به اقدام نشريه اكسپرس به  د)
ها و خورده شدن برخي از اجساد در حال پوسيدگي توسط موش، ضمن اشاره به »پاريس

د برخي موار به گزارش اكسپرس، درها: ناگزير شدن كاركنان اين مركز به سوزاندن آن
هاي خصوصي مانند آزمايش تصادف اتومبيل به شركت ،نامناسب هاياقداماجساد براي 

  ؛فروخته شده بودند
، مبني بر به شمار آوردن وضعيت برنار، وكيل داردل-الي كانو- مارياشاره به اظهارات  ه)

موكلش بارها از به گفته وي،  اينكهنتيجه اهمال دولت با توجه به  عنوانبهوخيم اين مركز 
                                                            

  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان عفو بين 29
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/uk‐surveillance‐gchq‐ecthr‐ruling 
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: گفتني اما توجهي به آن نشده بود ،دولت درخواست بودجه براي بازسازي اين مركز كرده
  ؛تعطيل شدميالدي  2019در سال  ،شده بودسيس أت 1953اين مركز كه در سال است كه 

رت ميالدي، از صو 2020اشاره به حاكي بودن تحقيقات دولت در ماه ژوئن سال  و)
  پذيرفتن تخلفات اخالقي جدي در اين مركز؛

و دن دشاشاره به گزارش خبرگزاري فرانسه در اين رابطه، مبني بر همچنين، متهم  ز)
  امي به اجساد؛احتردستيار آزمايشگاه در اين مركز به بي

ه كنندگان، با توجه بهاي اهداءاشاره به اقدام اين دانشگاه به عذرخواهي از خانواده ح)
  شاكي دارد و 170اين دادخواست بيش از  اينكه
وزير  ،اين مركز، داردل دستيار فريدريك ويدالتعطيلي پس از گفتني است كه  ط)

حد پژوهشي در مركز ملي تحقيقات رياست يك وا 2020تحقيقات بود و از سپتامبر سال 
  ؛30اس) را بر عهده داشت.آر.ان.علمي فرانسه (سي

  
 ،1400خردادماه  13شنبه المللي فرانسه، در روز پنجانتشار گزارش از سوي راديو بين -2

 عنوانبهربستان سومين صادركنندة اسلحه و ععنوان در خصوص به شمار آوردن فرانسه به
برخي از محورهاي اين گزارش . نهاي فرانسوي در مقابل ايراحاولين خريدار سال

  از: اندعبارت
ين لس ااشاره به اقدام وزارت دفاع فرانسه به تسليم گزارش ساالنه خود به مج الف)

ماري ميالدي، به دليل شيوع جهاني بي 2020كشور مبني بر كاهش فروش سالح در سال 
ميليون يورو  900ميليارد و  4فرانسه با فروش به شمار آمدن  حالدرعينو  19 –كوويد 

  سليحات در جهان؛سومين صادركننده ت عنوانبهو روسيه،  متحدهاياالتسالح پس از 
نخستين، دومين  عنوانبهشمار آمدن عربستان، آمريكا و مراكش به ترتيب، اشاره به به ب)

 هاي فرانسوي؛و سومين خريداران سالح

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 30

 https://www.bbc.com/persian/world‐57406086 



  30                                                                                                                                   25گزارش راهبردي 

 

ويژه ي، بهدرصدي صادرات تسليحات از فرانسه به كشورهاي اروپاي 8اشاره به افزايش  ج)
و اروپا به  كشورهاي خاورميانهميالدي و اينكه  2017بريتانيا و يونان در قياس با سال 

، حالبااينآيند: به شمار ميرانسه هاي صادراتي فسالحاز  درصدپنجاهتنهايي خريدار 
 600ليارد و مي 143همچنان آمريكا (با فروش صادركنندگان اسلحه در جهان  ترينبزرگ

  ؛اندميليارد دالر) بوده 50ميليون يورو) و روسيه (با فروش 
ال گذشته ميليون يورو سالح به عربستان در س 704اشاره به اقدام فرانسه به فروش  د)

 ا بهريتانيبفرانسه به آمريكا و  تسليحات ازدر اين سال صادرات ميالدي: گفتني است كه 
 ؛ميليون يورو بوده است 290ميليون و  433ترتيب 

هاي فروخته شده از سوي وزارت دفاع فرانسه به عربستان اشاره به مشتمل شدن سالح و)
 مقابله با تهديدهاي منظوربهدر برابر حمالت پهپادي و  ضد هواييهاي دفاع سامانهبر، 

عربستان فروخته بي آنكه توضيح  مهمات نظامي نيز به حالدرعينفرانسه : ايران (ادعايي)
درصد صادرات اسلحه  24خاورميانه مقصد . گفتني است كه ها بدهدبيشتري دربارة آن

   ؛31فرانسه است
                                                            

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 31
رانسه با فموافقت  ، در خصوص1400ارديبهشت ماه  13انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز دوشنبه *

  فروش هواپيماهاي جنگنده به مصر.
  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از:

ز جت جنگنده رافال ا 30ها مبني بر خريد جمهور مصر، به تأييد گزارشاشاره به اقدام دولت عبدالفتاح سيسي، رئيس الف)
  ه؛فرانسه، همزمان با ابراز نگراني مدافعان حقوق بشر در اين زمين

جنگنده رافال و تجهيزات الكترونيكي نظامي از سوي شركت داسو، به دولت مصر  جت 30اشاره به اقدام دولت فرانسه به فروش  ب)
  رديبهشت ماه؛ ا 13و تأييد اين خبر از سوي وزارت دفاع مصر با انتشار پستي در شبكه اجتماعي توئيتر، در روز دوشنبه 

ي ينه توانايهاي موجود در زمادهاي نظامي مشابه ميان دو كشور در گذشته به دليل دغدغهاشاره به ناكام ماندن قرارد ج)
  ها در زمينه سوابق حقوق بشري اين كشور؛پرداخت مبالغ قرارداد از سوي دولت مصر و نه به دليل نگراني

ن قرار رسيدن اي به سرانجام ه، مبني برتحليلي ديسكلوز فرانس –اي اشاره به خبر منتشر شده در اين زمينه در پايگاه رسانه د)
ت ماه ارديبهش 14شنبه ميليارد دالري) در اواخر ماه آوريل سال جاري و امضاء آن در روز سه 4,5ميليارد يورويي ( 3,75داد 

 همزمان با ورود هيأتي از مصر به پاريس؛

رديت كهاي بي.ان.پي پاريبا، دولت فرانسه و بانكدرصد از وام مربوط به اين معامله از سوي  85اشاره به تضمين پرداخت  ه)
  اگريكول، سوسيته ژنرال و سي.آي.سي؛

اشاره به مورد سرزنش قرار گرفتن دولت فرانسه از سوي مدافعان حقوق بشر، پس از افشاء اين خبر از سوي سايت  و)
بشر مبني بر به شمار آوردن اقدام فرانسه به بان حقوق ديسكلوز و اظهارات بنديكت ژانرود، مدير بخش فرانسه در سازمان ديده

امضاء اين قرارداد ابرتسليحاتي با دولت سيسي، به عنوان ترغيب ظالمانه سركوب شديد در مصر، در حالي كه دولت اين كشور 
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 گي واشاره به توضيحات وزارت دفاع فرانسه مبني بر تأثير فروش اسلحه بر زند ز)
غل مشااز درصد  13صادرات اسلحه ر: به عبارت ديگر، هاي اقتصادي در اين كشوفعاليت

   ؛كندرا تأمين مي -  اين كشوردر دويست هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم  -صنعتي 
در جريان كارزار انتخاباتي خود مدعي شد كه نيز اگر چه جو بايدن گفتني است كه  ح)

قصد دارد دفاع از حقوق بشر را در سياست ، براي جلوگيري از تشديد جنگ در منطقه
 سالح، اما، وي در فوريه گذشته با فروش دويست ميليون دالر ي كندمتجلخارجي آمريكا 
  ؛32ميليارد دالر موافقت كرد 32يك قرارداد نظامي با امارات به ارزش  ءبه مصر و امضا

، در 1400خردادماه  6شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -3
  .كشي روانداليت تاريخي اين كشور در نسلخصوص اقدام فرانسه به پذيرش نقش و مسئو

  اند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارت

                                                                                                                                                            
ه ها، قلع و قمع جامعه حقوق بشري و ارتكاب به موارد به شدت جدي نقض حقوق بشر بها است كه به بدترين سركوبدهه

  بهانه مبارزه با تروريسم پرداخته است؛
 ه پهن كردنجمهور فرانسه، در سال گذشته، باشاره به خشمگين شدن مدافعان حقوق بشر از اقدام امانوئل مكرون، رئيس ز)

و اين كشور با او  هزار زنداني سياسي در 60فرش قرمز براي استقبال از السيسي در پاريس، به جاي مطرح كردن وجود حدود 
  اعطاء باالترين نشان افتخار فرانسه به وي؛

امه ر به كارنبه مص اشاره به همچنين اظهارات مكرون در آن زمان، مبني بر عدم اقدام وي به متكي نمودن فروش تسليحات ح)
 مسايگير هاي به ويژه دحقوق بشري اين كشور، چراكه اين امر موجب محدود كردن السيسي در مبارزه او با تروريسم منطقه

 شود؛ها جهادي در مصر ميكشوري چون، ليبي و همچنين عليه گروه

ميالدي و  2015هاي جنگنده رافال، ابتداء در سال دهنده جتشمار آمدن مصر به عنوان نخستين كشور سفارشاشاره به به ط)
  به شمار آمدن او به عنوان يكي از بزرگترين مشتريان تجهيزات دفاعي فرانسه؛

هاي سازنده موشك ميليون يورويي ساير تجهيزات خريداري شده از فرانسه از سوي مصر، از شركت 200به ارزش  اشاره ي)
  ام.بي.دي.اِي و شركت تجهيزات الكترونيكي و دفاعي سفران؛

هاي اي فروش جتميليارد يورويي با يونان بر 2,5گفتني است كه فرانسه در ماه ژانويه سال جاري ميالدي قراردادي  ك)
ترين كاالهاي صادراتي اند، يكي از موفقها كه همچنين به هند و قطر نيز فروخته شدهجنگنده رافال امضاء كرده و اين جت

  آيند ودفاعي فرانسه به شمار مي
صر از مبه  شوركاين بر پايه گزارش ساالنه پارلمان فرانسه، ارزش صادرات تسليحات به گزارش شبكه خبري يورونيوز،  ل)
هاي فرانسوي سالح ميليارد يورو رسيده و به اين ترتيب مصر به چهارمين كشور خريدار 7,7به ميالدي،  2019تا  2010ال س

  .شده است تبديل
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سابقه مبني جمهوري فرانسه، در سخناني بياشاره به اظهارات امانوئل مكرون، رئيس الف)
هاي رواندا، همچنين تأكيد بر مسئوليت كشي توتسيبر پذيرش نقش كشورش در نسل

كش اين رواندا با توجه به اقدام آن به حمايت از رژيم نسل سياسي و تاريخي فرانسه در
 كشور و ايستادگي در كنار آن؛ 

كشي كيگالي، جايي كه مقر يادبود نسل اشاره به اقدام مكرون به ايراد اين سخنان در ب)
از : گفتني است كه دارد قرار» گيزوسي«كشي در محله هزار قرباني اين نسل 250بقاياي 
هزار  800كشي نزديك به گذرد. در اين نسلسال مي 27هاي رواندا سيكشي توتنسل

  ؛ترين وضع و در كمتر از سه ماه قرباني شدندتوتسي به فجيع
حال عدم اقدام امانوئل مكرون به پذيرش همدستي دولت وقت فرانسه اشاره به درعين ج)

يت به مدت طوالني، پوشي كردن از واقعدر اين كشتار، اما برشمردن عدم بررسي و چشم
 ترين خطاي اين كشور؛عنوان بزرگبه

 منظوربهو دستور امانوئل مكرون ه كه ب - اشاره به اقدام كميسيون تحقيق تاريخي  د)
 1200به ارائه گزارش  – كشي رواندا تشكيل شده بوددرباره نقش فرانسه در نسلتحقيق 
ورخ در تنظيم اين گزارش تحقيقي م 14هاي اخير: گفتني است كه اي خود در هفتهصفحه

  كردند؛نقش  ، ايفاءآغاز شده بودميالدي  2018كه از سال 
اشاره به مفاد اين گزارش مبني بر مسئول به شمار آمدن دولت وقت فرانسه در  ه)

 در اين رابطه؛» همدستي«حال مبرا شدن آن از هرگونه كشي رواندا و درعيننسل

كشي از سوي برخي از وردن نقش فرانسه در اين نسلبه شمار آ» سطحي«اشاره به  و)
بسياري از مورخان فرانسوي و رواندايي مورخان اين گزارش: اين در حالي است كه 

» هوتو«كشي رواندا همدست حاكمان نزديك به قبيله معتقدند كه نظاميان فرانسه در نسل
هاي رواندا را با سيهوتوهايي كه در كمتر از سه ماه، هشتصد هزار تن از توت ؛بودند

 ؛كردند عامقتلها ترين روشسبوعانه
ميالدي، در كنار حاكمان هوتوي رواندا، به  1990اشاره به قرار گرفتن فرانسه در سال  ز)

 1990صدها نيروي نظامي اين كشور از سال دليل منافع مالي و اقتصادي: گفتني است كه 
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و سه ماه پس از پرداختند » ل هابيياري ماناجوونا«به آموزش پرسنل امنيتي و نظامي رژيم 
عملياتي را در غرب اين كشور براي ايجاد يك منطقه امن آغاز  نيزشروع كشتار در رواندا 

  ؛كردند
يد م تهدحراست از مرد«اشاره به ادعاي دولت وقت فرانسه مبني بر به شمار آوردن  ح)

ه اين است ك آناز  از شواهد حاكي اما بسياريهدف اصلي نظاميان،  عنوانبه، »شده رواندا
: ااريمانمحل امني شد براي بسياري از سركوبگران هوتو و رژيم هابييتبديل به منطقه 

 كيري و در اوج بيما ،فرانسوا ميتران، سياستمدار سوسياليست فرانسويگفتني است كه 
  بود؛كشي جمهوري فرانسه در جريان نسلرئيس ،سال پيش از مرگ

ال س 25ه سفر امانوئل مكرون به رواندا در جهت پايان دادن بكر است كه الزم به ذ ط)
 27 ه طيكجمهور فرانسه تنها رئيس و روابط پرتنش ديپلماتيك بين دو كشور انجام گرفت

ر اين كشو جمهوريرئيسسال گذشته به جز مكرون به كيگالي سفر كرد، نيكال ساركوزي، 
  ؛بودميالدي  2012تا  2007 سال از

م بيست و رواندا كه همراه مكرون در مراس جمهوريرئيسپل كاگامه، همچنين،  ي)
تري سخنراني مكرون ارزش بيش«گفت:  و نسل كشي حضور داشت، هفتمين سالگرد كشتار

 بط بينفصل جديدي از روا«: كاگامه اعالم كرد» از هر عذرخواهي و پوزش رسمي داشت.
 ».دو كشور آغاز شده است

ه بكه اعالم كرد گام خود در اين زمينه ترين امانوئل مكرون در تازهه گفتني است ك ك)
 .33زودي يك سفير فرانسوي در كيگالي مستقر خواهد شد
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