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

، بر اساس مقاالت، 1400 شهريورماهو  مردادماهآمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در 
نهاد و هاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمدهها و اخبار آشكار به بيانيهها، گزارش

، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي 1هاي گروهيالمللي و رسانهبين
 خالصه به شرح زير است: صورتبه

 

  آمريكا متحدهاياالت*
، 1400 رماهشهريو 3هارشنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز چ -1

در مكزيك  جويانپناهمبني بر ضرورت اقامت  متحدهاياالتدر خصوص حكم ديوان عالي 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  .هايشانپروندهتا زمان رسيدگي به 

ني بر جمهوري اين كشور، مباشاره به دستور ديوان عالي آمريكا به جو بايدن، رئيس الف)
گي به در مكزيك تا زمان رسيد جويانپناهضرورت مقرر نمودن مجدد سياست اقامت 

  ؛متحدهاياالتدر  هايشانپرونده
 عنوانهبجمهور سابق آمريكا، اشاره به ِاعمال اين سياست از سوي دانلد ترامپ، رئيس ب)

و  متحدهالتياامتقاضي ورود به  جويانپناه هاي او در راستاي تحديد شماربخشي از اقدام
مقام  اقدام بايدن به تعليق اين سياست در نخستين روز كاري خود در حالدرعين
  جمهوري، كه اكنون رأي دادگاه بر خالف آن صادر شده است؛رياست

كه  »نتوانست ادعايش را ثابت كند«در حكم دادگاه عالي آمده است كه دولت بايدن  ج)
: گفتني است كه نبوده است »انديشيبدون پيشخودسرانه و «لغو سياست مهاجرتي ترامپ 

                                                            
 Amnesty( الملل)؛ سازمان عفو بينUN News( پايگاه خبري سازمان ملل 1 Internationalشبكه خبري يورونيوز  )؛

)Euronews( المللي فرانسهراديو بين )؛Radio  France  Internationale) ؛ پايگاه خبري گلوبال نيوز(Global 

News( خبرگزاري آناتولي )؛Anadolu  Agency( ؛) روزنامه ركوردThe  Record شبكه خبري بي.بي.سي )؛
)BBC.Com( مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهيددازمان س )؛Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor ؛(

 Deutscheشبكه خبري دويچه وله ( ؛)Middle East Monitor (MEMO)تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –پايگاه خبري 

Welle خبرگزاري اسوشيتدپرس () وAssociated Press.(  
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 و احياء دولت جو بايدن هنوز فرصت دارد تا دوباره براي پايان دادن به اين سياست
  ؛تالش كند »پروتكل حمايت از مهاجران«

 هاي حقوق بشري مبني بر منجر شدن اين سياست به قراراشاره به اظهارات گروه د)
  طرناك در شهرهاي مرزي مكزيك؛گرفتن مهاجران در معرض شرايط خ

الش هاي مدني آمريكا از بايدن جهت ازسرگيري تاشاره به درخواست اتحاديه آزادي ه)
  تر در راستاي لزوم لغو اين سياست؛خود در اين رابطه و ارائه توضيحات كامل

»: پروتكل حمايت از مهاجران«جر در فهرست هزار مها 70نام حدود اشاره به ثبت و)
ه روند رسيدگي ب تدريجبهجو بايدن يك ماه پس از مراسم تحليف، است كه دولت  گفتني

ا در تها اجازه داد آغاز كرد و به آن ،ر مكزيك منتظر بودندها هزار نفري را كه دپرونده ده
  ؛آمريكا شوند متحدهاياالتوارد  هايشانپروندهجريان رسيدگي به 

خلي آمريكا از اين تصميم ديوان عالي ابراز وزارت امنيت دااين در حالي است كه  ز)
 ؛2همچنان با قاطعيت آن را به چالش خواهد كشيدكه سف كرده و گفته است أت

  
، در 1400 مردادماه 22انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز جمعه  -2

زيك. ا مكهزار تن در مرز خود ب 213به دستگيري  متحدهاياالتخصوص اقدام پليس 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

توجه به  و مكزيك با متحدهاياالتاشاره به بحراني بودن وضعيت مرز مشترك  الف)
ا، ه خاك آمريكجهت عبور غيرقانوني از مرز و ورود ب جويانپناهتالش شمار زيادي از 

  شمار بااليي از كودكان بدون سرپرست؛ ازجمله
 ي برپليس مرزي آمريكا، در ماه ژوئيه سال جاري ميالدي، مبن اشاره به گزارش ب)

 اين عده هزار تن به هنگام تالش براي عبور غيرقانوني از مرز، كه 213بازداشت حدود 
 اخير است؛سال  20و باالترين سطح در  گذشتههزار نفر بيشتر از سال  172

                                                            
  زيابي در لينك:گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل با 2

 https://www.bbc.com/persian/world‐58329899 
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ه شدگان، همچنين رو بر بازداشتدرنگ اكثخراج بيهاي آمريكا به ااشاره به اقدام مقام ج)
ماه مه  درد وخامت نهادن وضعيت مرزها در چند ماه گذشته: گفتني است كه تعداد اين افرا

  ؛ستهزار نفر افزايش يافته ا 189 سال جاري به ژوئنماه هزار نفر و در  180به 
جران از مهاهارم چمبني بر بازداشت شدن يك  متحدهاياالتاشاره به اظهارات پليس مرزي  د)

راج شده دستگير و اخ باريك كمدستفرادي كه در سال گذشته ا - در ماه ژوئيه سال جاري 
زهاي يش تعداد نوجوانان و كودكان بدون سرپرست گرفتار آمده در مرهمچنين افزا - بودند 

 ؛هزار نفر 19اين كشور در ماه ژوئيه، به ميزان يك چهارم و رسيدن آن به حدود 
ورود  جمهوري آمريكا، به دليلتحت فشار قرار داشتن دولت جو بايدن، رئيساشاره به  ه)

ز اتهم شدن او به مرزهاي جنوبي اين كشور و م جويانپناهتعداد زيادي از مهاجران و 
هاي خواهان مبني بر ايجاد بحران در مرز اين كشور با مكزيك با سياستسوي جمهوري

  ليبرال خود؛
نه جهت گسترش ساما متحدهاياالتزاري رويترز، مبني بر قصد اشاره به گزارش خبرگ و)

  شور؛به مرزهاي اين ك جويانپناهپناهندگي مجازي خود به منظور كاهش هجوم 
بتوانند با استفاده از  متقاضيانهدف از اين سيستم اين است كه گفتني است كه  ز)

اما اين روش هنوز . كنند درخواست پناهندگي متحدهاياالتهاي همراه يا رايانه در تلفن
  ؛3گسترده آزمايش نشده است طوربه

  
، 1400 مردادماه 21شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز پنج -3

از آغاز شيوع  متحدهتاياالتبارها در هزار حادثه عليه آسيايي 9در خصوص وقوع بيش از 
  از: اندعبارتحورهاي اين گزارش در اين كشور. برخي از م 19 –بيماري كوويد 

                                                            
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 3

 https://b2n.ir/f92033 
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، مبني بر افزايش ميزان همردادما 21شنبه اشاره به گزارش جديد انتشار يافته در روز پنج الف)
ن آن و فراتر رفت تاكنونيالدي مدر سال جاري  متحدهاياالتدر  تبارهاضد آسياييهاي رويداد

  ابطه؛ رسي و اجتماعي در اين هاي سياگراييها كنشتداوم ماه رغمبهاز سال گذشته، 
تا ماه  2020مارس سال  19حادثه، از  9081اشاره به دريافت گزارش در زمينه وقوع  ب)

مورد در سال  4533مورد مربوط به سال گذشته و  4548ميالدي ( 2021ژوئن سال 
كنان تبار و ساهاي آسياييپراكني عليه آمريكاييجاري) از سوي ائتالف ملي مبارزه با نفرت

ها در زمينه حمالت نژادپرستانه در دوران شيوع كه به گردآوري داده 4جزاير پاسيفيك
  پردازد؛مي 19 –گير كوويد بيماري همه

ز زمان اتبار و ساكنان جزاير پاسيفيك اشاره به مورد هدف قرار گرفتن افراد آسيايي ج)
 آغاز شيوع ويروس كرونا در چين، تنها به دليل نژادشان؛

هاي اجتماعي با موج اين حمالت و گذاران، فعاالن و گروهاشاره به مقابله قانوند) 
هاي هاي آموزشي و راهپيمايياي، دورهشماري از كارزارهاي رسانهبرگزاري تعداد بي

  عمومي در اين رابطه؛
به امضاء  جمهور آمريكا، در ماه مه سال جاري ميالدي،اشاره به اقدام جو بايدن، رئيس ه)

ي بر مبن 19 –پراكنانه در ارتباط با شيوع بيماري كوويد قانوني دو حزبي جرائم نفرت
و  تبارهاياييضد آسپراكنانه هاي وزارت دادگستري در زمينه جرائم نفرتتسريع بررسي

ها ميزان هاي فدرال به اين امر: گفتني است كه با تمامي اين اقداماختصاص دادن بودجه
 ه در اين رابطه تفاوت چنداني نكرده است؛هاي ارائه شدداده

ي و چنين افزايش تعداد حوادث اين ازجملهاشاره به عوامل رقم خوردن آمار مزبور،  و)
ر پي دي و تمايل بيشتر مردم به ارائه گزارش در اين زمينه، همچنين گسترش تعامل عموم

هاي بازگشاييآن فراهم آمدن فرصت الزم براي صورت پذيرفتن حمالت بيشتر پس از 
 ؛19 –اقتصادي انجام شده از زمان شيوع بيماري كوويد 

                                                            
٤ Stop AAPI Hate 
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ر و آزا اشاره به اختصاص يافتن دو مورد از بزرگترين عوامل افزايش اين آمار به ز)
ها) تبارها (دوري گزيدن از آنآميز افراد در قبال آسياييهاي احترازهاي كالمي و اقداماذيت
ل سوم به و اختصاص عام –آيند ار نميپراكنانه به شمتكه به لحاظ قانوني جرم نفر –

 وفته حمالت فيزيكي: اين در حالي است كه درصد اين حوادث در سال جاري افزايش يا
 درصد در سال جاري رسيده است؛ 16,6درصد در سال گذشته به  10,8از 

 31ن درصد از اين حوادث از سوي زنان و صورت پذيرفت 63دهي اشاره به گزارش ح)
 ؛وكاركسبهاي درصد در محل 30هاي عمومي و ها در خياباندرصد از آن

، از سوي متحدهاياالتجمهور سابق اشاره به مقصر به شمار آمدن دانلد ترامپ، رئيس ط)
ا زمينه ب عامل افزايش ميزان مخاطرات در اين عنوانبهتبار هاي آسياييبسياري از آمريكايي

ه كه اگرچ ها و عبارات نژادپرستانه: گفتني استاين ويروس با واژه سخن گفتن در رابطه با
به  متحدهتاياالجو بايدن همراهي خود را در اين زمينه نشان داده، اما با توجه به قصد 

اين اقدام  اين نگراني وجود دارد كه 19 –بيماري كوويد  سرمنشأانجام تحقيق در زمينه 
 عنوانبهتبارها آسيايي اين رابطه و به شمار آوردن هاي بيشتر درمنجر به بروز خصومت
 دشمنان خارجي شود؛

 ن ميزانبود اشاره به نتيجه پيمايش اخير انجام شده در اين زمينه مبني بر دو برابر ي)
ين تبار فاقد ميزان كافي مواد غذايي در دوران شيوع اخانوارهاي آمريكايي آسيايي

ها از خارج شدن از ا به دليل هراس آنفيدپوست، تنهگيري در قياس با خانوارهاي سهمه
  اين كاالها؛ ونقلحملخانه نه به دليل مسائل مالي و يا عدم امكان 

ها از تجربه عدم امنيت هاي نژادي مبني بر برخورداري آناشاره به اظهارات ساير گروه ك)
تبار مشخصاً به دهندگان آسياييپاسخ كهدرحاليغذايي به دليل شيوع ويروس كرونا: 

 ؛5انددليل عدم خروج از منزل اشاره نكرده عنوانبههراس از حمالت نژادپرستانه 

                                                            
 گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك: 5

 https://apnews.com/article/lifestyle‐joe‐biden‐health‐coronavirus‐pandemic‐race‐and‐

ethnicity‐d3a63408021a247ba764d40355����2� 
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 مردادماه 20انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز چهارشنبه  -4
م ، در خصوص هشدار كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در زمينه اقدا1400
هاي اين گزارش برخي از محور به جنوب مكزيك. جويانپناهاج به اخر متحدهاياالت
  از: اندعبارت
تخاذ وص ااشاره به ابراز نگراني كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل، در خص الف)

هاي حوزه سالمت العمل، مبني بر استفاده از دستورمتحدهاياالتسياستي جديد از سوي 
و مهاجران  جويانپناهدر راستاي اخراج برخي از  19 –د عمومي در ارتباط با بيماري كووي

  ها به جنوب مكزيك؛و انتقال آن
اين  ن بهاشاره به درخواست اين نهاد سازمان ملل از دولت بايدن جهت پايان بخشيد ب)

ريافت ها و افراد نيازمنِد داقدام، با توجه به منجر شدن آن به قرار گرفتن خانواده
هاي مبدأ پيش ها به كشوردر معرض خطر، با توجه به بازگشت آن هاي اضطراريحمايت

  پردازش قرار گيرد؛ وشان مورد ارزيابي نيازهاي آنكهاز 
هاي حمايتي و گرياز دسترسي به غربال جوپناهها و افراد اشاره به محروميت خانواده ج)

بر  –المللي پناهندگي يكي از اصول قانون بين – متحدهاياالتدر  جوييپناههاي فرآيند
 ؛»426عنوان «دستورالعمل اخراج، موسوم به  ياجرااساس 

، نماينده كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در 7اشاره به اظهارات متيو رينولدز د)
تبار و غيرمكزيكي جويانپناهو جزاير كارائيب، مبني بر منجر شدن اخراج اين  متحدهاياالت

دستور  ياجراعمق اين كشور به بروز بُعد جديد دردسرآفريني در زمينه  ها بهفرستادن آن
  ؛»42عنوان «، 19 –حوزه سالمت عمومي در راستاي مقابله با بيماري كوويد 

رج از به مكزيك، خا متحدهاياالتو مهاجران از  جويانپناهاشاره به منجر شدن اخراج  ه)
ر هاي حقوقي الزم، به افزايش خطضمانتها با رعايت چهارچوب توافق رسمي انتقال آن

  اي؛ بازگرداني (رفولمان) زنجيره

                                                            
٦ Title 42 
٧ Matthew Reynolds 
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 دن واشاره به همچنين منجر شدن اين سياست به ترغيب ساير كشورها به عقب ران و)
الملل و اصول پذير در تناقض با حقوق بينهاي آسيبحتي به مخاطره افكندن جان انسان

ام تمامي ميالدي، ضمن تأكيد بر ضرورت اقد 1951بشردوستانه كنواسيون پناهندگان سال 
  و قوانين؛ ها به رعايت هميشگي اين اصولدولت

هاني جدار اشاره به اقدام اخير كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل به صدور هش ز)
 به كشورهاي ديگر و يا جوييپناههاي عليه تمامي تدابير منجر به انتقال مسئوليت

  ؛جويانپناهين حق از انكار ا درمجموع
 اشاره به هشدار اين نهاد سازمان ملل در خصوص منجر شدن پروازهاي اخراج ح)
و مهاجران در  جويانپناهدر دوراني كه ميزان » 42عنوان «مبتني بر دستورالعمل  جويانپناه

هاي تر بر اقدامچشمگير افزايش يافته، به افزايش فشار بيش ايگونهبهاين منطقه 
  اند؛وستانه در جنوب مكزيك كه پيشاپيش از ظرفيت خود فراتر رفتهبشرد
در  19 –ويد اشاره به منجر شدن اين پروازها نه تنها به خطر سرايت بيشتر بيماري كو ط)

هايي كه با هدف تشريك مسئوليت سراسر مرزهاي ملي كشور، بلكه تناقض آن با گام
جاشدگي قهري و مهاجرت اي اصلي بيهه ريشههاي منطقه در زمينه پرداختن بدولت

 شوند؛اتخاذ مي

، كميسر عالي پناهندگان سازمان ملل، در ماه مه 8تأكيد بر درخواست فيليپو گراندي ي)
هاي مربوط به جهت لغو سريع محدوديت متحدهاياالتسال جاري ميالدي، از دولت 

براي افرادي كه  جوييپناه) و فراهم آوردن امكان 42(عنوان  جويانپناهسالمت عمومي 
  شان به اين امر وابسته است؛زندگي و حيات

، متحدهاياالتاشاره به ابراز آمادگي اين نهاد سازمان ملل در راستاي حمايت از  ك)
مكزيك و ساير كشورها در زمينه تضمين سالمت عمومي بدون قرباني كردن حقوق 

                                                            
٨ Filippo Grandi 
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درنگ و و فراهم آوردن دسترسي بياساسي افراد گريزان از جنگ، خشونت يا آزار و اذيت 
  .9انساني جوييپناههاي ها به سرزميني امن و فرآيندبالمانع آن

 

  *كانادا
 ردادماهم 27انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري گلوبال نيوز، در روز چهارشنبه  -1

كننده ، در خصوص اقدام كميسيون حقوق بشر به تحقيق در زمينه افزايش نگران1400
رخي از ب. 19 –پراكني در استان بريتيش كلمبيا در دوران شيوع بيماري كوويد ن نفرتميزا

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
 ن تحقيقخستينر نهاد حقوق بشر استان بريتيش كلمبيا به انجام اشاره به اقدام كميس الف)

پراكني ننده نفرتكسفيدپوستان و ميزان نگران برتر پنداريعمومي خود در راستاي بررسي 
  در اين استان در دوران شيوع ويروس كرونا؛

يش اشاره به صدور بيانيه خبري از سوي دفتر كميسر حقوق بشر، مبني بر افزا ب)
ميالدي كه  2020پراكنانه در استان بريتيش كلمبيا از سال ميزان رويدادهاي نفرت توجهقابل

 ست؛اهاي ناشي از اين وقايع ينه آسيبنمايانگر نياز اضطراري به انجام تحقيق در زم

، كميسر حقوق بشر، مبني بر ضرورت آمادگي 10اشاره به اظهارات كاساري گاوندر ج)
پراكني به هنگام وقوع جامعه جهت ممانعت به عمل آوردن از و پاسخگويي به نفرت

هاي هاي سالمتي، اقتصادي و اجتماعي، در راستاي حمايت از حقوق بشر در دورانبحران
  زده؛ متالطم و آشوب

اد ايل افره تمباشاره به ناخوشايند بودن تأييد وجود نفرت و بيزاري در جامعه با توجه  د)
: اين در حالي احترامقابلطلب و لحكشوري ص عنوانبهشمار آوردن كشور خود آن به به

 است كه وجود نفرت در جامعه كانادا يك حقيقت بوده و در حال افزايش است؛

                                                            
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 9

 https://news.un.org/en/story/2021/08/1097612 
١٠ Kasari Govender 
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 بندي در زمينه رديابي حوادثاشاره به اقدام اين نهاد حقوق بشري به اولويت )ه
ويت ر دين، هبپراكنانه كه نه تنها با انگيزه نژادپرستانه انجام پذيرفته، بلكه مبتني نفرت

 خانماني است؛  جنسي، معلوليت، بومزادي، گرايش جنسي، فقر يا بي

ينه ي اين نهاد جهت موشكافي عميق در زماشاره به فراهم آمدن فرصت الزم برا و)
هاي الزم در زمينه مباحث هاي حقوق بشري حادثه يا موضوعي خاص و ارائه توصيهپيامد

 حقوق بشري آن؛

 هاي خود دراشاره به انتشار گزارش از سوي كميسيون حقوق بشر بر مبناي يافته ز)
در  ويژهبهپراكني نفرتيك سال كه به چگونگي ممانعت به عمل آوردن از  زمانمدت
  پردازد؛مي 19 –هاي اجتماعي مانند شيوع بيماري كوويد بروز دگرگوني دوران

پراكني ريشه بخش اعظم افزايش نفرت عنوانبهشمار آوردن هراس و ناداني اشاره به به ح)
مي تمادر  عوامل مبارزه با اين اينكهسفيدپوستان در استان بريتيش كلمبيا و  برتر پنداريو 

يكرد ها نيازمند پرداختن به هراس، نابرابري سيستميك و ناداني از طريق رواشكال آن
  مبتني بر شواهد براي انجام تغييرات الزم است؛

گروه اجتماعي  23با  تاكنونگفتني است كه اين كميسيون براي انجام تحقيق خود  ط)
  ؛11مرتبط با اين موضوع مشورت كرده است

 

 در روز –ا مستقر در منطقه واترلوي كاناد –از سوي روزنامه ركورد انتشار گزارش  -2
ين ناقضان ، در خصوص اقدام دولت كانادا به تسليح يكي از بدتر1400 مردادماه 22جمعه 

  از: اندعبارتحقوق بشر در جهان. برخي از محورهاي اين گزارش 
، مبني بر به شمار 13الوشرز، مدير اجرايي پروژه پ12اشاره به اظهارات سزار جاراميلو الف)

تيرانداز به عربستان سعودي، هاي تكآوردن صادرات خودروهاي سبك زرهي و سالح

                                                            
  ري گلوبال نيوز. قابل بازيابي در لينك:گزارش پايگاه خب 11

 https://globalnews.ca/news/8123351/human‐rights‐office‐to‐probe‐disturbing‐surge‐of‐
hate‐in‐b‐c 
١٢ Cesar Jaramillo 
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مايه شرم كارنامه حقوق بشري اتاوا با توجه به اقدام آن به تسليح يكي از بدترين  عنوانبه
  ناقضان حقوق بشر در جهان؛

ش منتشر شده از سوي پروژه اشاره به مبتني بودن اظهارات مقام مزبور بر گزار ب)
الملل مبني بر در واترلو و سازمان عفو بين 14پالوشرز مستقر در دانشگاه كنراد گربل

المللي، ضمن هاي بينمتناقض بودن فروش تسليحات با قوانين داخلي اين كشور و پيمان
يت از درنگ اين روند كه با ادعاي كانادا در زمينه حماتأكيد بر ضرورت متوقف ساختن بي

 حقوق بشر همخواني ندارد؛

طر ال خاشاره به ممنوعيت فروش تسليحات بر اساس قانون كانادا در صورت وجود احتم ج)
لي يمن ها: گفتني است كه نيروهاي سعودي درگير مبارزه در جنگ داخاستفاده نادرست از آن

 آيند؛مي هاي بشري جهان به شمارهستند و عامل اصلي بروز يكي از بزرگترين بحران

اقضان نرين اشاره به آشكار بودن و خطر استفاده نادرست عربستان سعودي، يكي از بدت د)
 ست؛احقوق بشر در جهان، از تسليحات كانادايي كه در حقيقت نيز به وقوع پيوسته 

كار كانادا، در ماه فوريه سال وزير سابق و محافظهاشاره به اقدام استيون هارپر، نخست ه)
ميليارد دالري با عربستان سعودي به مدت  14,8الدي، به اعالم قرارداد تسليحاتي مي 2014

زرهي سبك قرار  خودروي 928شركت كانادايي در زنجيره تأمين  500سال كه در آن  14
 شود؛در استان اونتاريو توليد مي 15دارند، كه توسط كمپاني جنرال دايناميكس

 حالدرعينكاران در كانادا و تي در زمان دولت محافظهاشاره به آغاز اين قرارداد تسليحا و)
ها به تداوم صادرات تسليحات حتي پس از اقدام مأموران اطالعاتي سعودي به اقدام ليبرال

ميالدي كه در سفارت  2018نگار سعودي در سال قتل وحشيانه جمال خاشقچي، روزنامه
 .16معدوم شدعربستان در استانبول به طرز فجيعي كشته و پيكر او 

  

                                                                                                                                                            
١٣ Project Ploughshares 
١٤ Conrad Grebel 
١٥ General Dynamics 

  گزارش روزنامه ركورد. قابل بازيابي در لينك: 16
 https://www.therecord.com/news/waterloo‐region/2021/08/13/������-is‐arming‐one‐of‐

the‐worst‐human‐rights‐violators.html 
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  *بريتانيا
 29روز جمعه  تحليلي ميدل ايست مانتيور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1

رساني بشردوستانه به ها جهت كمك، در خصوص ناديده گرفتن درخواست1400 مردادماه
  از: اندعبارتنوار غزه از سوي دولت بريتانيا. برخي از محورهاي اين گزارش 

هاي ها پوند كمكشاره به اقدام دولت بريتانيا به ممانعت از رسيدن ميليونا الف)
  آوري شده در خالل ماه رمضان از سوي جوامع بريتانيايي، به نوار غزه؛جمع
، به ارائه درخواست كمك ديپلماتيك 17اشاره به اقدام سازمان خيريه مايلز آو اسمايلز ب)

ر قاهره به وزارت خارجه اين كشور در ماه گذشته از طريق دفتر خدمات كنسولي بريتانيا د
ها براي ساكنان نوار غزه در پي حمالت نظامي ميالدي، مبني بر اضطراري بودن اين كمك

 رژيم اسرائيل به اين منطقه در ماه مه سال جاري ميالدي؛

ز ها به غزه اهاي مصري  به فراهم آوردن امكان عبور برخي كمكاشاره به اقدام مقام ج)
ن صدور ضروري بود حالدرعينژوئيه سال جاري و  19طريق گذرگاه مرزي رفح در روز 
هاي ها و تجهيزات مهمي همچون آمبوالنس و صندلياين مجوز براي رساندن كمك

  دار به اين منطقه؛چرخ
ين اسخ به اپاي به ثبت نرسيده در اشاره به اقدام وزارت خارجه بريتانيا به ارسال نامه د)

ق از طري ازجملههاي فلسطين اشغالي، واست مبني بر كنترل روند ورود به سرزميندرخ
ي ناپذيري حمايت از افراد متقاضهاي رژيم اسرائيل و امكاندريا به نوار غزه، توسط مقام

ورت هاي صدرخواست اينكهاجازه ورود به و خروج از نوار غزه از سوي اين وزارتخانه و 
هاي انجام پذيرفته در مصر مورد هاي بشردوستانه و درخواستسانيگرفته در زمينه امدادر

 گرفت؛ نخواهدبررسي قرار 

                                                            
١٧ Miles of Smiles 
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، مسئول امور هماهنگي نهاد مايلز آو اسمايلز، 18اشاره به اظهارات دكتر عصام مصطفي ه)
كننده خواندن پاسخ وزارت خارجه بريتانيا با توجه به سابقه نااميد شدتبهمبني بر 

رساني به فلسطينيان و ابراز نگراني در خصوص ر در زمينه كمكدرخشان اين كشو
براي  ميليون پوند كمك 40برداشت شهروندان مسلمان بريتانيايي از اين پاسخ كه بيش از 

 اند؛آوري كردهفلسطينيان در حصر جمع

ان ميليون دالر) از سوي مسلمان 137ميليون پوند ( 100آوري حدود اشاره به جمع و)
سال  ه دركيا براي مقاصد خيريه در دوران ماه رمضان در هر سال كه برآورد شده بريتان

 ها به نوار غزه اختصاص يافته است؛درصد از تمامي كمك 30جاري حدود 

، نماينده حزب كارگر در پارلمان، مبني بر هشدار در 19اشاره به اظهارات اندي اسالتر ز)
ها و الگويي سيستماتيك براي ناديده گرفتن آرمان زمينه تبديل اين رفتار دولت بريتانيا به

 اهداف مسلمانان؛

يروهاي ار ناشاره به عدم اتخاذ اقدامي كارآمد از سوي دولت بريتانيا در راستاي مه ح)
رحمانه آن اقدام بي نوار غزه و اكنون نيز بارخشونترژيم اسرائيل از مورد حمله قرار دادن 

هاي مككهاي جوامع مسلمان اين كشور به منظور رساندن در راستاي ناديده گرفتن تالش
نها تدولت بوريس جانسون نه  ديگرعبارتبهكشيده در اين جنگ: ضروري به مردم رنج

رسد كه از اقدام افرادي هاي خود در اين زمينه را كاهش داده است، بلكه به نظر ميكمك
 آورد؛عمل ميكه قصد كمك در اين زمينه را دارند، نيز ممانعت به 

هاي رژيم اسرائيل در حمالت اشاره به امتناع بوريس جانسون از محكوم كردن اقدام ط)
، مسئول بخش خاورميانه وزارت 20ماه مه به نوار غزه و اشاره به اظهارات جيمز كلورلي

هاي رژيم اسرائيل در اين رابطه: گفتني است كه خارجه بريتانيا مبني بر متناسب بودن اقدام
كودك كشته شدند و هزاران  67 ازجملهتن از مردم فلسطين،  250اين حمالت بيش از  در

 كامل و يا بخشي از آن تخريب شد؛ طوربهمنزل مسكوني نيز 

                                                            
١٨ Essam Mustafa 
١٩ Andy Slaughter 
٢٠ James Cleverly 
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اظهارات يكي از سخنگويان وزارت خارجه بريتانيا، مبني بر  حالدرعيناشاره به  ي)
ر غزه كه بر اثر منازعه نگراني شديد اين كشور در خصوص وضعيت بشري جاري در نوا

هاي حياتي به اخير رو به وخامت نهاده است، همچنين اقدام بريتانيا به ارائه كمك
  ؛21فلسطيني در نوار غزه و سراسر منطقه جويانپناه

 

شنبه مديترانه، در روز سه –روپا ابان حقوق بشر انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -2
افزايش  دولت بريتانيا به ضد مهاجرتيجر شدن گفتمان ، در خصوص من1400 مردادماه 26

  از: اندتعبار. برخي از محورهاي اين گزارش جويانپناهحمالت نژادپرستانه عليه 
دليل  در بريتانيا به جويانپناهاشاره به افزايش شديد حمالت نژادپرستانه عليه  الف)

تواند به اك بوده و ميخطرن شدتبهدولت اين كشور كه  ضد مهاجرتيگسترش گفتمان 
هاي قابل استفادهها و سوءخشونت گونهاينتر شدن، برافروختن يا افزايش وخيم

  پذير بيانجامد؛هاي پيشاپيش آسيبمحكوميت عليه گروه
ام و انج جويانپناهتأكيد بر ضرورت اقدام دولت بريتانيا به تغيير گفتمان خود در قبال  ب)

  رستانه؛خشيدن به اين حمالت نژادپهاي الزم جهت پايان بتالش
و  جويانهپناميالدي، به منزوي كردن  2020اشاره به اقدام دولت بريتانيا، از سال  ج)

ن هاي نظامي و ديگر اماكن فراهم آمده از سوي دولت و قرار گرفتها در پايگاهاستقرار آن
رهاي ارائه شده از سوي حادثه نژادپرستانه كه بر اساس آما 70 كمدستها در معرض آن

  منابع ديگر ميزان آن بسيار باالتر است؛
 13تا  2020هاي به دست آمده از دوره زماني اول ژانويه سال اشاره به حاكي بودن داد د)

در ميالدي، از فهرستي آزاردهنده از مجموعه رويدادهاي به وقوع پيوسته  2021ژوئيه سال 
، همچون تهديد به تجاوز و جويانپناههاي نظامي و ديگر اماكن دولتي ميزبان ها، پايگاههتل

                                                            
  ك:تحليلي ميدل ايست مانتيور. قابل بازيابي در لين –گزارش پايگاه خبري  21

 https://www.middleeastmonitor.com/20210820‐british‐government‐snubs‐request‐for‐
help‐to‐get‐humanitarian‐aid‐to‐gaza 
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زا به هاي كالمي و فيزيكي، مانند پرتاب سنگ و بطري، پرتاب مواد آتشاستفادهسوء
و تالش براي زير گرفتن يكي از  جويانپناه سويبهمرغ هاي اين اماكن، پرتاب تخمدر
  درو؛ها با خوآن
در بريتانيا در سال جاري  جويانپناهاشاره به رو به وخامت نهادن وضعيت ايمني  ه)

ميالدي، با توجه به سه برابر شدن شمار حوادث نژادپرستانه به ثبت رسيده در اماكن دولتي 
: اين در حالي تاكنونميالدي  2021مورد در سال  40به  2020مورد در كل سال  13از  –

از  جويانپناهداري محل نگاه عنوانبههاي نظامي ها و پايگاهاستفاده از هتلاست كه ميزان 
 شدتبه 19 –گير كوويد ميالدي و پس از آغاز شيوع بيماري همه 2020ماه مارس سال 

  افزايش يافته است؛
اشاره به بر عهده داشتن بيشترين ميزان مسئوليت از سوي دولت به هنگام عدم احساس  و)

هاي جاري در كه در آرزوي يافتن حمايت، از خشونت جويانيپناهم از سوي امنيت الز
توجهي به رويدادهاي اين چنيني و توان گفت كه بي، ميروازاينگريزند: مي كشورهايشان

الگوهاي نژادپرستانه سيستماتيك  جايبهرويداد منفرد  70 عنوانبهها يا به شمار آوردن آن
دولت، برافروخته  ضد مهاجرتيگرفتن نقش فراگير تبليغات آزاردهنده، موجب ناديده 

سازي ِاعمال خشونت عليه و عادي جويانپناهآميز بيشتر عليه هاي تبعيضشدن آتش اقدام
  شود؛مهاجران مي

بودن  پذيرشغيرقابلاشاره به اظهارات يكي از سخنگويان وزارت كشور مبني بر،  ز)
آميز يا نژادپرستانه چنيني از رويدادهاي خشونتارب اينبا تج جويانپناهمواجهه هر يك از 

و تأكيد وي بر حصول اطمينان اين نهاد از انجام تحقيقات جامع در زمينه هر يك از اين 
ها و ها به منظور تضمين ارائه حمايتاي از سازمانموارد، همچنين همكاري آن با مجموعه

و حتي ارجاع اين رويدادها به مراجع  درنگ براي افراد ساكن اين اماكنهاي بيكمك
  قانوني در صورت لزوم؛

اشاره به منجر شدن اين رويكرد به انتظار كشيدن جهت بروز يك معضل و يا  ح)
 جايبه، پيش از مداخله در آن، جويانپناهديدن و ترسيدن شخص يا گروهي از آسيب

 ؛ابتداني از پيشگيري و ممانعت به عمل آوردن از وقوع رويدادهاي اين چني
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ون هايي همچگاهاشاره به كامالً نامناسب بودن استفاده از اماكن متروكه و قديمي و پاي ط)
براي  ويژهبهاده از آن، و لزوم اجتناب از استف جويانپناهمدت زندان براي اسكان طوالني

 زااني قربانيان شكنجه، مناقشات نظامي يا قاچاق انسان: گفتني است كه تصميم ميزب
طره به مخا رفته كه بردر اين شرايط با انگيزه سياسي و از سوي دولتي انجام پذي جويانپناه

ا ها و يافكندن زندگي مهاجران پافشاري نموده و در تالش براي ممانعت از ورود آن
 است و شان براي ماندن در اين كشوركاهش تمايل

  ا جهت:يترانه از دولت بريتانيمد –ا بان حقوق بشر اروپاشاره به درخواست سازمان ديده ي)
ر دها به زندگي و ناگزير ساختن آن جويانپناهمتوقف ساختن مواجهه سياسي با جان  -

 ، خشونت،بيگانه هراسياماكن مخروبه و همچون زندان، كه موجب برافروختن آتش 
  شوند؛خصومت و نژادپرستي مي

ن و سالم مستقر در جامعه به منظور ترغيب هاي امدر خانه جويانپناهاسكان دادن تمامي  -
ها و ممانعت از وقوع ها به پيوستن به آحاد اجتماع، تضمين سالمت جسمي و رواني آنآن

  ؛22هاي نژادپرستانه اين چنينياستفادهسوء
  
شنبه الملل، در روز دوانتشار گزارش از سوي بخش وبالگ كارزارهاي سازمان عفو بين -3

رخورداري بدر خصوص كاهش ميزان آزادي بيان در بريتانيا و احتمال  ،1400 مردادماه 25
  از: اندعبارتسياسي. برخي از محورهاي اين گزارش  –اين كشور از زندانيان عقيدتي 

كشور تحت حمايت سنت  عنوانبه تاكنونشمار آمدن بريتانيا اشاره به به الف)
شري الملل يا ديگر نهادهاي حقوق بنعدم تمركز سازمان عفو بي روازاينخواهي و آزادي

 ها برايبر نحوه برخورد دولت اين كشور در قبال حق آزادي بيان با توجه به تالش
  موشكافي در ديگر كشورهاي جهان؛

                                                            
  مديترانه. قابل بازيابي در لينك: –بان حقوق بشر اروپا گزارش سازمان ديده 22

 https://euromedmonitor.org/en/article/4566/UK‐government%27s‐anti‐immigrant‐
rhetoric‐is‐fuelling‐racist‐attacks‐against‐asylum‐seekers 
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مهد آزادي در قياس با بسياري از  عنوانبهشمار آمدن بريتانيا همچنان اشاره به به ب)
و تداوم غيرمعمول بودن حبس معترضان  ناقض حقوق بشر در جهان شدتبهكشورهاي 
ها ممانعت استفادهجو با توجه به جاري بودن قانون حقوق بشر كه از بيشترين سوءمسالمت

به عمل آورده و در صورت وقوع مواردي اين چنيني عامالن آن را به پاسخگويي 
 دارد؛وامي

انيا حاكي از دستگيري و دهنده ديگري در بريتوجود واقعيت آزار حالدرعيناشاره به  ج)
هاي ناعادالنه ديگر در قبال مردم اين كشور در هر يك از حبس و يا ِاعمال اقدام

 –هاي آن به وقوع پيوسته است ساله حقوق و آزادي 800هاي بزرگي كه در تاريخ جنبش
  مردمي كه تنها در جستجوي دستيابي به آزادي هستند؛

يك  عنوانبهميالدي  1998انون حقوق بشر در سال شمار آوردن تصويب قاشاره به به د)
از تنزل پياپي احترام  2001حاكي بودن رويدادها از سال  حالدرعيندستاورد چشمگير و 

 –هاي مختلف سياسي اين كشور هاي متوالي بريتانيا در طيفبه حقوق بشر از سوي دولت
 رو به وخامت نهاده است؛ شدتبههاي اخير عاملي كه در سال

كه  –اشاره به اقدام پارلمان بريتانيا در حال حاضر به مباحثه در زمينه اليحه وظايف پليس  ه)
و  توجهقابلمبتني بر ارائه افزايش  –خوانند منتقدان آن را اليحه سركوب (توسط) پليس مي

دولت قدرت اِعمال  يوزراسابقه اختيارات اين نهاد كه هم به نيروهاي پليس و هم بي
دهد؛ آميز ميهاي صلحهاي ناروا در زمينه اعتراضت، محدوديت يا تحميل محدوديتممنوعي

در مواردي كه اين تجمعات پر سر و صدا بوده يا موجب سلب آسايش شده و يا تنها به اين 
 اند؛خاطر كه در حوزه ديداري و شنيداري پارلمان اين كشور قرار گرفته

سلب آسايش  هرگونهيحه بر جرم به شمار آوردن اشاره به همچنين مبتني بودن اين ال و)
سال حبس براي موارد معمول به وقوع پيوسته در  10عمومي و تعيين محكوميت تا 

  آميز؛اعتراضات مسالمت
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رفتن گتر شدن اين وضعيت با توجه به مورد بررسي مجدد قرار اشاره به همچنين وخيم ز)
كيل مايت از حقوق آزادي بيان و تشقانون حقوق بشر در اين كشور كه آشكارا به ح

 پردازد؛آميز ميتجمعات صلح

ه دليل بنها اشاره به احتمال منجر شدن اين روندها به حبس بيشتر فعاالن حقوق بشر ت ح)
 ها به زندانيان سياسي؛تبديل آن ديگرعبارتبهمندي از حقوق انساني خود و بهره

  :ازجملهدهنده در اين زمينه، اشاره به وقوع برخي از رويدادهاي هشدار ط)
د ميالدي، كه در رون 2018حبس و محكوميت معترضان ضد قاچاق انسان در سال  -

  تجديدنظرخواهي از سوي قاضي پرونده احكامي بسيار افراطي به شمار آمد؛
لندن، به جرائم  23تن در تحصن فرودگاه استنستد 15متهم شدن و محكوميت نادرست  -

احكامي كه مجددًا در روند  –آميز اقدامي كامالً غيرخشونتتروريستي به دليل 
  تجديدنظرخواهي تغيير يافت؛

رگزاري ميالدي، به ممنوعيت ب 2019اقدام غيرقانوني پليس متروپوليتن، در سال  -
  محيطي در لندن؛هاي زيستاعتراض

زان آمومورد انتقاد قرار گرفتن پليس ضد تروريسم به دليل برچسب زدن بر دانش -
  ؛»گراافراط« عنوانبههوايي،  جو در زمينه تغييرات آب ومعترض مسالمت

ميالدي جهت ممانعت به عمل آوردن از برگزاري  2020تالش نيروهاي پليس در سال  -
ها در زمينه عدالت نژادي و برگزاري مراسم اعتراض ازجملهآميز در بريتانيا، تجمعات صلح

  در مسير خانه خود ربوده و ناپديد شد؛كه  24يادبود براي سارا اورارد
 ي حامي تغيير و تغيير قوانين براي دستيابي بههااشاره به اقدام دولت به سركوب جنبش ي)

 نون؛جو و حاكميت قااحترام گذاردن به معترضان مسالمت جايبهاهداف خود در اين زمينه، 

ها در جامعه بريتانيا ادياشاره به منجر شدن تصويب اليحه وظايف پليس به كاهش آز ك)
هاي ، تأكيد بر وظيفه مردم جهت حمايت از توانايي خود در زمينه انجام اعتراضروازاينو 

                                                            
٢٣ Stansted 15 
٢٤ Sarah Everard 
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آميز و بيان جمعي نظرات خود و ممانعت از اقدام دولت بريتانيا به پايمال كردن صلح
  .25شانحقوق

  
  *فرانسه

، در 1400 مردادماه 29ر روز جمعه المللي فرانسه، دانتشار گزارش از سوي راديو بين -1
غان به اف جويانپناهزمينه هشدار پيشاپيش حزب راست افراطي فرانسه در مورد ورود انبوه 

  از: اندعبارتاين كشور. برخي از محورهاي اين گزارش 
اندازي اقدام حزب اجتماع ملي (جبهه ملي سابق) به رهبري مارين لوپن، به راه الف)

ارات توجه به اظه به فرانسه، با» افغان جويانپناهورود انبوه «فت با كارزاري در مخال
افغان همچون  جويپناهبر قصد اين كشور جهت پذيرش چند هزار  هاي دولتي مبنيمقام
  هاي گذشته؛سال
ي تحت اي در فضاي مجازاشاره به اقدام حزب راست افراطي فرانسه به انتشار بيانيه ب)

اين  آوري امضا، ضمن تأكيد برجهت جمع» به شاهراه جديد مهاجرت افغانستان: نه«عنوان 
  ؛»استمان وطنانالويت ما، حمايت از هم«امر كه 

عرض قانوني در م جويانپناهاشاره به اطالع داشتن حزب اجتماع ملي از قرار گرفتن  ج)
حق برداري از تأكيد بر ضرورت عدم بهره حالدرعينفجايع انساني و درد و رنج و 

تواند مورد مي كه ناابزاري جهت پذيرش فاقد نظارت انبوه مهاجر عنوانبهپناهندگي 
 ها قرار گيرد؛گرايان و حتي تروريستاستفاده اسالم

شدار و ه اشاره به تكرار اين اظهارات از سوي حزب اجتماع ملي براي دفعات متوالي د)
وريه، ان غيرقانوني كه از سمهاجرها به همراه موج آن در زمينه ورود احتمالي تروريست

 آيند؛تركيه يا آفريقا به فرانسه مي

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 25

 https://www.amnesty.org.uk/blogs/campaigns‐blog/uk‐could‐soon‐have‐prisoners‐
conscience 
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 جويانپناهگيري دولت فرانسه در قبال پذيرش اشاره به ابراز تأسف اين حزب از موضع ه)
ز افغان ا جويپناهبا توجه به اظهارات اخير سخنگوي دولت مبني بر پذيرش چند هزار 

 ؛هاي گذشتهسوي اين كشور مانند سال
ز يغاتي اتبل اشاره به تبديل مسئله مهاجرت و ورود اتباع خارجي به فرانسه به موضوعي و)

شمار هاي سياسي اين كشور، با توجه به اقدام حزب راست افراطي به بهسوي تمامي جناح
خي اعتقاد بر حالدرعينيكي از شعارهاي اصلي خود و  عنوانبهآوردن مبارزه با مهاجرت 

  ؛جويانپناهبني بر ضرورت پذيرفتن تمامي از احزاب چپ م
ر برال) د(لي اشاره به اظهارات آلن مادلن، وزير پيشين فرانسه و عضو جناح راست سنتي ز)

ز سوي انها يادداشتي براي روزنامه فيگارو، مبني بر ضرورت پذيرش شهروندان افغان نه ت
جناح راست افراطي  رب، ضمن رد دعاويغهاي دموكراتيك فرانسه، بلكه تمامي دولت

ر ببني مبني بر گشوده شدن راه مهاجرت انبوه به اين كشور و يا اظهارات جناح چپ م
 ضرورت پذيرفتن كوركورانه تمامي افراد؛

ن رژيم حتي در زما افغان به فرانسه جويانپناهاشاره به عدم مشاهده ورود موج انبوه  ح)
تأكيد بر ضرورت عدم  حالرعيندالدي و مي 2001تا  1996هاي مال عمر (طالبان) در سال

از  واقعِي سزاوار پذيرش جويانپناه جايبهدروغين  جويانپناهفراهم آوردن امكان ورود 
 سوي اين كشور؛

وج مغاز آاشاره به حيرت جامعه جهاني از پيروزي اسالم متحجر در افغانستان و نه  ط)
اني از و ابراز نگر» اي آمريكاهحماقت مقام«جديد مهاجران، ضمن انتقاد شديد از 

  افغانستان به عربستاني بدوي و بدون نفت، اما كامالً مسلح؛ شدنتبديل
اشاره به اطمينان خاطر از روشن بودن شعله آزادي در قلب بسياري از مردم افغانستان  ي)

  ؛26و ضرورت تالش جامعه جهاني در راستاي كمك به خاموش نشدن اين شعله

  
                                                            

  المللي فرانسه. قابل بازيابي در لينك: يو بينگزارش راد 26
https://b2n.ir/r11842 
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، در 1400 مردادماه 22ش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه انتشار گزار -2
مبارزه با «برانگيز  مجادلهقانون  به تصويب شوراي قانون اساسي فرانسهخصوص اقدام 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش . »طلبيجدايي
الي موسوم به قانون جنج به تصويب شوراي قانون اساسي فرانسهاشاره به اقدام  الف)

بررسي  اين كشور ودر پارلمان  مجادلهماه بحث و  7پس از » طلبيجداييمبارزه عليه «
جمهوري فرانسه: گفتني رئيس شكايات احزاب چپ و راست مخالف امانوئل مكرون،

تنها دو بند از دو ماده اين قانون درباره انحالل نهادهاي مردمي و ابطال كارت است كه 
  ؛خارجي از سوي شوراي قانون اساسي فرانسه تصويب نشده است اقامت شهروندان

اشاره به اقدام مجلس شوراي ملي و مجلس سناي فرانسه به تصويب اليحه تقديمي  ب)
گرا در ماه ژوئيه سال جاري هاي اسالموزارت كشور جهت تشديد مبارزه با جريان

ين اليحه را با عنوان رسمي ا ،رمنن، وزير كشور فرانسهاد لدژراميالدي: گفتني است كه 
  ؛در ماه اكتبر سال گذشته به پارلمان تحويل داده بود» احترام به اصول جمهوري«

و همچنين دو  گراو به همين تعداد نماينده راست گرانماينده چپ 60 اشاره به اقدام ج)
ه اين قانون ب فادي از متوجهقابلابطال شمار به درخواست جهت  خواهسناتور جمهوري

  ؛آن به قانون شدنتبديلتنها سه روز پس از تصويب اين اليحه و ، آن» ستيزيآزادي«دليل 
طرفي خدمات همچون بي ،مواردي بر طلبيقانون مبارزه با جدايياشاره به مشتمل شدن  د)

، آموزگارانپراكني در فضاي مجازي، حمايت از كارمندان و دولتي، مبارزه عليه نفرت
تأكيد بر فرستادن كودكان به مدرسه)،  جايبهموزش در خانواده (بازتعريف حدود آ

گواهي بكارت، لزوم صدور مبارزه با  و شفافيت عملكرد و منابع مادي نهادهاي مذهبي
  ؛و ازدواج اجباري همسريچند

سوسياليست، كمونيست و فرانسه شمار آمدن اين قانون از سوي احزاب اشاره به به ه)
تالشي ناموفق در راستاي تدوين مقررات مبتني بر اصول جمهوري:  وانعنبه، تسليم ناپذير

اين قانون ماهيتي  كه گويدژان لوك مالنشون، رهبر فرانسه تسليم ناپذير مي، مثالعنوانبه
 ضد اسالمي دارد و بنابراين ناقض اصول قانون اساسي و جمهوري است؛
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گرا، از قانون از سوي احزاب راستآمدن اين  خاصيت و ناكافي به شماراشاره به بي و)
هايي هاي سناتورهاي اكثريت براي افزودن متممحتي تالشسوي ديگر: گفتني است كه 

ا از رو افراطي فرانسه » ميانه«گرايان نتوانست راست نيزقانون  تحكيم بيشتر اينبراي 
  ؛شكايت به شوراي قانون اساسي باز دارد

ع هاي مختلف در زمينه گستره وسيظر احزاب و جناح، اشتراك نحالدرعيناشاره به  ز)
ت و تفاوماين قانون و هشدار در زمينه فراهم آمدن امكان الزم جهت اِعمال تفسيرهاي 

 تواند به تحميلهاي فراقانوني از آن به مجريان قانون كه ميهمچنين برداشت
 منجر شود؛ هاي بنيادينهاي غيرقانوني بر آزاديمحدوديت

 يكه تمام اين قانون 6به همچنين برانگيخته شدن انتقادهاي فراوان از ماده  اشاره ح)
عهد ت«ر بمبتني يك قرارداد  ءنهادهاي مدني دريافت كننده كمك دولتي را موظف به امضا

  ؛كندمي» خواهانهجمهوري
برانگيز به شمار آوردن يكي ديگر از مفاد اين قانون، موسوم به شدت بحثاشاره به به ط)

كه پيش از به قتل رسيدن، هدف حمالت آموزگار قرباني فرانسوي  -ماده ساموئل پتي 
فرد يا افرادي كه با كه بر اساس آن  –قرار گرفته بود هاي اجتماعي پراكنانه در شبكهنفرت

سال  3هدف به خطر انداختن جان يا مال كسي، اطالعات شخصي وي را منتشر كنند، به 
  ٢٨؛27شودر يورو محكوم ميهزا 45زندان و پرداخت 
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  ي پيشين:هاسوابق در گزارش 28
ل حقوق بشري ، در خصوص اظهارات فعا1400مرداد ماه  6انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز چهارشنبه *

  ش عبارتند از:برخي از محورهاي اين گزار هراسي در فرانسه.فرانسوي در زمينه نهادينه شدن اسالم
 ينه تصويب، در زمدر گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آناتولياظهارات ماريا دي كارتنا، فعال حقوق بشر فرانسوي،  الف)

هراسي در كشور با در پارلمان فرانسه، مبني بر نهادينه شدن اسالم» ها و اصول جمهوريتحكيم احترام به ارزش«اليحه 
  تصويب اين اليحه؛

هراسي حكومتي در ماتيك و اسالمرانسه، همچنين وجود نژادپرستي سيستفهراسي و تبعيض در اشاره به گسترش اسالم ب)
  اين كشور و نهادينه و قانوني شدن اين پديده در آن با تصويب اين اليحه؛
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، در 1400 مردادماه 2انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز شنبه  -3
تار ا رفخصوص مقصر به شمار آمدن فرانسه از سوي دادگاه حقوق بشر اروپا در رابطه ب

  از: اندرتعباغيرانساني با يك مادر پناهنده و فرزند وي. برخي از محورهاي اين گزارش 
وردن آمار اشاره به صدور حكم از سوي دادگاه حقوق بشر اروپا مبني بر مقصر به ش ف)ال

  در يك بازداشتگاه؛ جوپناهدولت فرانسه به دليل رفتار غيرانساني با دو 
اشاره به صدور بيانيه از سوي اين دادگاه مبني بر ارتباط اين پرونده با حبس اداري  ب)

اش در بازداشتگاه شماره دو در و دختر چهار ماهه(حبس پيش از محاكمه) موقت يك ما
كشوري كه مسئول بررسي درخواست  –ها به ايتاليا ، تا زمان انتقال آن29اَملو -منيل 

 شان است؛ پناهجويي

ين اار دادن هاي فرانسه به قراشاره به حكم دادگاه حقوق بشر اروپا مبني بر اقدام مقام ج)
پا، با توجه كنوانسيون حقوق بشر ارو 3ر متناقض با ماده مادر و نوزاد وي در معرض رفتا

روز  11 كه ناشان در اين مكحبس زمانمدتها در اين بازداشتگاه و به شرايط پذيرش آن
  به طول انجاميده است؛

 5هاي اول و چهارم ماده اشاره به همچنين تناقض اقدام فرانسه در اين رابطه با پرگراف د)
  اين كنوانسيون؛

                                                                                                                                                            
هراسي و دشمني با دين اسالم در فرانسه، بلكه به شمار آمدن اشاره به منجر شدن مفاد اين قانون، نه تنها به گسترش اسالم ج)

ول آزادي كه از دستيابي مسلمانان به بسياري از حقوق خود ممانعت به عمل آن به عنوان قانوني تحقيرآميز و مغاير با اص
  آورد؛مي
شهروندان در فرانسه به تأكيد بر مورد هدف قرار گرفتن تنها مسلمانان در اين قانون: به عبارت ديگر با تصويب اين قانون  د)

در حالي كه بخش ديگر، شهروند  شوند،رخوردار توانند از تمام حقوق اساسي خود بشوند، يك بخش ميدو دسته تقسيم مي
  ؛شوند مندبهرهتوانند از حقوق مشابه درجه دو محسوب شده و نمي

اشاره به آثار منفي اين قانون بر زندگي روزمره و تحت تأثير قرار گرفتن تمامي جوانب زندگي مسلمانان در فرانسه، مانند  ه)
  ؛داردرا فرانسه بيشترين تعداد مسلمانان در اروپا كه گفتني است : تجارت، آموزش و ورزش، به ويژه زنان محجبه

هاي فرانسه براي ايجاد هاي مسلمان به كسب اجازه از مقاماشاره به برخي از مفاد اين قانون، از جمله موظف شدن خانواده و)
ريافت گواهي سالمت براي دختران، طرفي مذهبي و مبارزه با ضرورت دمدارس خانگي، لزوم برخورداري كاركنان دولتي از بي

  چندهمسري و ازدواج اجباري؛
راند، از سوي دولت فرانسه به دليل اينكه قانون مذكور مسلمانان را هدف قرار داده و آنها را به حاشيه ميگفتني است كه  ز)

 ؛المللي به ويژه سازمان ملل مورد انتقاد قرار گرفته استهاي بينسازمان
  ت.افزايش يافته اس اين كشور نيزها در در پي اعالم اليحه اين قانون، حمالت به مساجد و نمازخانهاست كه اين در حالي  ح)

٢٩ Mesnil‐Amelot 
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كنوانسيون حقوق بشر اروپا به ممنوعيت رفتار غيرانساني و  3گفتني است كه ماده  ه)
حق آزادي و امنيت و برخورداري از امكان بررسي سريع  5تحقيرآميز پرداخته و ماده 

 .30دهدقانوني بودن حبس افراد را مورد پوشش قرار مي
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