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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 آمدهو اخبار آشكار به ها ها، بيانيهگزارش

، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي ١هاي گروهيالمللي و رسانهبين
 به صورت خالصه به شرح زير است:

 

  آمريكا متحدهاياالت*
، 1400شهريورماه  16شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز سه - 1

ها، به رغم گذشت دو دهه از انديشيدر خصوص تداوم مبارزه مسلمانان آمريكا با جزم
  اند از:ميالدي. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت 2001حمالت يازدهم سپتامبر 

اشاره به حاكي بودن نظرسنجي انجام شده با همكاري مشترك خبرگزاري  الف)
، پيش از سالگرد حادثه يازدهم 2هاي امور عمومي نوركهشاسوشيتدپرس و مركز پژو

ها از رويكردهاي نامطلوب در قبال اسالم درصد از آمريكايي 53سپتامبر، از برخورداري 
  درصد از افرادي كه نگرش مساعد به اين دين دارند؛ 42در قياس با 

كه بر  ديتت و يهواشاره به تناقض اين رويكرد با نظرات مردم آمريكا در قبال مسيحي ب)
دهندگان از رويكردهاي مطلوب نسبت به اين اديان اساس اين نظرسنجي بيشتر پاسخ

  برخوردارند؛

                                                            
 Amnestyالملل (سازمان عفو بين 1 Internationalبان حقوق بشر (سازمان ديده )؛Human Rights Watch شبكه )؛

سايت هيومن  )؛Daily Sabahروزنامه ديلي صباح ( )؛Aljazeera)؛ شبكه خبري الجزيره (Euronews(خبري يورونيوز 
 Humanرايتس پالس ( Rights  Pulse  شبكه خبري دويچه وله ()؛Deutsche  Welle روزنامه اينديپندنت )؛

)Independent تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريMiddle East Monitor (MEMO)(خبرگزاري رويترز  ؛
)Thomson Reuters Foundation) ؛ روزنامه گاردين(The Guardianخبرگزاري اسوشيتدپرس ( ) وAssociated 

Press.(  
٢ The Associated Press‐NORC Center for Public Affairs Research 
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ازده يظن نسبت به مسلمانان از زمان حمالت اشاره به آغاز نشدن عدم اعتماد و سوء ج)
ها پس از اين لزوم توجه به تشديد قابل مالحظه اين خصومت حالدرعينسپتامبر و 

  مالت؛ح
ميالدي و  2017، در سال 3اشاره به پيمايش انجام شده از سوي مركز تحقيقات پيو د)

 تجربه باريكدهندگان از دست كم حاكي بودن آن از برخورداري نزديك به نيمي از پاسخ
اند كه درصد نيز گفته 49تبعيض مذهبي در خالل سال گذشته آن: اين در حالي است كه 

  اند؛سوي فردي مورد حمايت قرار گرفته شان ازبه دليل دين
دهندگان از حس هاي اين مطالعه مبني بر برخورداري چشمگير پاسخاشاره به يافته ه)

ها ز آنآمريكايي بودن خود: اگرچه كه برخي ا حالدرعينغرور نسبت به مسلمان و 
  اند؛هاي هويتي را نيز تجربه كردهبحران

ه تالش ر، بمانان آمريكايي، پس از حمالت يازده سپتامباشاره به اقدام برخي از مسل و)
هاي شخصي و پاسخگويي به شان از طريق ايجاد ارتباطها درباره دينتفاهمبراي رفع سوء

رزه و چگونگي مباهاي جامعه در زمينه رويكرد اسالم در قبال زنان و عيسي مسيح پرسش
  گرايي؛با افراط

و منجر  متحدهاياالتهاي نژادي در جامعه امروز مسلمانان اشاره به تداوم برخي از تنش ز)
هاي به پا خواسته از قتل جورج فلويد، به همراه شدن مسلمانان با جريان شدن اعتراض

پوستان، بلكه نسبت به ها در راستاي محكوميت نژادپرستي، نه تنها در قبال سياهاعتراض
  ؛4پوستان مسلمانسياه

  
، 1400 شهريورماه 11شنبه وي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنجانتشار گزارش از س -2

از  تگزاس ايالت درخواست تعليق قانون محدودكننده سقط جنين دردر خصوص رد 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  .متحدهاياالتسوي ديوان عالي 

                                                            
٣ Pew Research Center 

  نك:گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لي 4
 https://apnews.com/article/September‐11-�uslim‐Americans‐

93�97��9219�25371428�4268�2�33�4 
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عالي  از سوي ديوان كاران طرفدار ادامه حيات جنينارائه هديه بزرگي به محافظه الف)
 رد رد درخواست تعليق قانون به شدت محدودكننده حق سقط جنينايالت متحده، با 

  ؛ايالت تگزاس
، از حتي در صورت تجاوز جنسي ،سقط پس از شش هفتگي جنيناشاره به ممنوعيت  ب)

  د؛ش االجراالزمسوي اين قانون كه در ماه مه سال جاري ميالدي تصويب و از يك روز پيش 
آمريكا، در روز  متحدهاالتايترين مرجع قضايي اشاره به صدور بيانيه از سوي عالي ج)

بر  ، در پاسخ به دادخواست هواداران حق سقط جنين، مبنيشهريورماه 10چهارشنبه 
زاس با انون ايالت تگبررسي ماهوي تطبيق قناپذيري صدور تعليق فوري اين قانون و امكان

 حال حاضر؛ ، درقانون اساسي كشور

 انون واين قمباني دادگاه قانون اساسي با اين حال اعالم كرد كه گفتني است كه  د)
هاي پيچيده و جديد ناظر به آيين حاوي پرسش ،اجرادادخواست صدور قرار تعليق 

قط سبه اين ترتيب راه براي به چالش كشيدن قانون محدودكننده حق  و دادرسي است
  ؛نان باز استجنين در ايالت تگزاس همچ

عضاء ااز  اشاره به صدور اين حكم از سوي ديوان عالي آمريكا با رأي اكثريت كوچكي ه)
 تشكيل كارانمحافظهكه پنج عضو اين نهاد عالي قضايي را آن: الزم به يادآوري است 

  ؛ترامپ هستند انلد، منصوب دآنكار سه عضو محافظهو  دهندمي
قاضي  43روي اين ديوان به همراه كارِ ميانههاشاره به درخواست رئيس محافظ و)

سابقه و بررسي انون بياين ق ياجرادرنگ و موقت دموكرات مترقي جهت توقف بي
 ماهوي آن؛

قانون جديد ايالت تگزاس زناني را كه جنين خود را پس از شش هفته، گفتني است كه  ز)
  ؛5دهدكيفري قرار مي از تجاوز سقط كنند، تحت تعقيب ناشي حتي در صورت بارداري

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 5

 https://per.euronews.com/2021/09/02/high‐court‐divides‐5-4-�o‐leave‐texas‐abortion‐law‐
in‐place 
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، 1400 شهريورماه 11شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز پنج -3
گاه در بازداشت به اِعمال شكنجه متحدهاياالتدر خصوص اعتراف يكي از نيروهاي نظامي 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  گوانتانامو.
كه  – 6از نيروهاي نظامي آمريكا مستقر در زندان گوانتانامواشاره به اعتراف يكي  الف)

شود به شكنجه زندانيان در اين بازداشتگاه: گفته مي –كند معرفي مي» مستر ايكس«خود را 
  تيم بازجويي در زندان ياد شده بوده است؛ يكه او يك از اعضا

رات و اظها امواه گوانتاناشاره به ابراز پشيماني اين بازجو از اعمال خود در بازداشتگ ب)
 ترديد شكنجه بوده است؛ها بياين اقدام اينكهوي مبني بر 

ز محمدو روه ويژه مسئول بازجويي ايكي از اعضاء گ عنوانبهشمار آمدن او اشاره به به ج)
 2001ال سسپتامبر  11ولد صالحي، متهم به مشاركت در استخدام خلباناني كه در حمالت 

  اند؛ميالدي نقش داشته
 14تحمل  ميالدي، پس از 2016اشاره به آزادي محمدو ولد صالحي در ماه اكتبر سال  د)

 ر دليل وشود كه اين شهروند موريتانيايي بدون ذكگفته ميسال حبس در زندان گوانتانامو: 
  ؛اتهام زنداني بوده استتفهيم 

 تادن بهه ايسدن صالحي بمبني بر اقدام او به وادار كر» مستر ايكس«اشاره به اظهارات  ه)
هاي متمادي، همچنين مورد شكنجه قرار دادن وي با پخش صورت خميده براي ساعت

 موسيقي با صداي بسيار بلند و تابش مكر  نور فلش؛

وه ز شياشاره به همچنين مورد شكنجه قرار گرفتن محمدو ولد صالحي با استفاده ا و)
  جسماني؛ هايخشونتدوش آب گرم و سرد و حتي اعمال 

 17و صالحي پس از گذشت » مستر ايكس«اشاره به برقراري تماس ويدئويي ميان  ز)
ها و اقدام اين نظامي آمريكايي به ابراز ندامت و طلب سال از زمان اِعمال آن شكنجه

بخشش از صالحي، كه وي نيز گفته است كه او و تمامي كساني كه باعث درد و رنج وي 
 بخشد؛اند را ميشده

                                                            
سپتامبر ايجاد كرد و افراد  11 تروريستي حمالت از پس را كوبا بازداشتگاه گوانتانامو واقع در جنوب شرقي متحدهاالتيا 6

  .فرستادهاي تروريستي را به آنجا ميمظنون به فعاليت
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ه بقاد وي مبني بر تداوم اعت ويدئوييدر اين تماس » مستر ايكس«اشاره به اظهارات  ح)
 فتار صورتراعتراف به اشتباه بودن  حالدرعينخصومت افراد چون صالحي با آمريكا و 

 ردي مستحق چنين رفتاري نيست؛فيچ ه اينكهها در زندان، با توجه به گرفته با آن

آلمان  »آرديان«شبكه و  »دي سايت«نامه ه از سوي هفتهدر گزارشي كگفتني است كه  ط)
در زندان گوانتانامو باعث آسيب روحي  »مستر ايكس«منتشر شده آمده است كه اقدامات 

كه از حكومت آمريكا به آن علت است كيد كرده أدر اين تماس ويديويي تو وي او شده 
  ؛7است بيزارساخته  »هيوال«كه از او يك 

 

، در 1400 شهريورماه 9شنبه گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز سهانتشار  -4
شور پراكنانه در اين كخصوص گزارش پليس فدرال آمريكا در زمينه افزايش جرائم نفرت

حورهاي برخي از م در بيش از يك دهه گذشته.به باالترين ميزان ميالدي  2020در سال 
  از: اندعبارتاين گزارش 

يزان مايش ه انتشار گزارش از سوي پليس فدرال آمريكا (اف.بي.آي) به افزاشاره ب الف)
ر بيش از دميالدي به باالترين ميزان خود  2020پراكنانه در اين كشور در سال جرائم نفرت

  تبارهاي آمريكايي؛پوستان و آسيايييك دهه گذشته، ناشي از افزايش حمالت به سياه
ري قانون هزار نهاد مج 15ارائه شده از سوي بيش از  اشاره به حاكي بودن اطالعات ب)

 6ميالدي كه نمايانگر افزايش  2020پراكنانه در سال مورد جرم نفرت 7759از وقوع 
تا كنون به  2008بوده و باالترين ميزان اين موارد از سال  2019درصدي در قياس با سال 

 آيد؛شمار مي

پوستان در مله به سياهفقره ح 2755آي از وقوع هاي اف.بي.اشاره به حاكي بودن داده ج)
مورد حمله به  274مورد در مدت زمان ياد شده، همچنين وقوع  1930قياس با 

 مورد در اين دوره زماني؛ 158 تبارها در قياس باآسيايي

                                                            
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 7

 https://b2n.ir/u94138 
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ورت گرفته جرائم ص عنوانبهپراكنانه مورد جرم نفرت 7426بندي وقوع اشاره به مقوله د)
رصد آن به د 53,4ها كه ص در قياس با جرائم انجام پذيرفته عليه اموال و داراييعليه اشخا

ديد درصد آن به حمالت ش 18,1درصد آن به بزهكاري و  27,6ارعاب و ايجاد هراس، 
ي نيز مورد تجاوز جنس 19مورد قتل و  22اختصاص يافته است: گفتني است كه همچنين 

 اند؛بندي جاي گرفتهين طبقهپراكنانه در اجرائم نفرت عنوانبه

 اقدامات هاي امنيتي ناشي ازاشاره به هشدار وزارت دادگستري در زمينه افزايش تهديد ه)
ل ژانويه سا 6رگبار صورت گرفته در روز مپس از حمله  ويژهبهپندار، هاي برتريگروه

 گذشته به كنگره آمريكا؛

تبار و هاي آسياييه عليه آمريكاييپراكناناشاره به همچنين افزايش حمالت نفرت و)
آميز دانلد ترامپ، شود كه از اظهارات تحريكساكنان جزاير پاسيفيك كه گفته مي

شيوع  منشأ عنوانبه، در رابطه با مقصر شمردن چين متحدهاياالتوقت  جمهوررئيس
 در جهان ناشي شده است؛ 19 –بيماري كوويد 

ه پراكنانه در راستاي مقابله با خشونت عليتاشاره به تصويب اليحه جرائم نفر ز)
تبار در ماه آوريل سال جاري ميالدي در مجلس سناي آمريكا كه از هاي آسياييآمريكايي

 ؛ستاجانبه دو حزبي برخوردار بوده حمايت همه
اشاره به منجر شدن اين تحول به تخصيص يكي از كاركنان وزارت دادگستري به  ح)

پراكنانه گزارش شده به پليس در دوران شيوع بيماري نفرت ائمتسريع روند بررسي جر
  ؛198 –گير كوويد همه

  
، در 1400 شهريورماه 8الملل، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -5

در قبال كشتار كودكان و ديگر شهروندان  متحدهاياالتپذيري خصوص ضرورت مسئوليت

                                                            
  زيابي در لينك:گزارش خبرگزاري رويترز. قابل با 8

 https://www.reuters.com/world/us/hate‐crimes‐hit‐12-���r‐high‐united‐states‐2020‐fbi‐
2021-08-30 
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برخي از محورهاي  با توجه به حمله اخير به اين كشور. ويژهبه، غيرنظامي در افغانستان
  از: اندعبارتاين گزارش 

، متحدهاياالتالملل در ، مدير اجرايي سازمان عفو بين9اشاره به اظهارات پل اوبراين الف)
 ازجملهغيرنظامي،  9ها در زمينه مسئوليت آمريكا در قبال مرگ در پاسخ به گزارش

در مناطق مسكوني كابل، مبني بر مواجهه بازماندگان جنگ افغانستان با درد  هدوسالكودكان 
مسئوليت از سوي كساني  هرگونهشان بدون پذيرش ناشي از فقدان عزيزان تصورغيرقابل

  كه عامل انجام حمالت هوايي بودند؛
ه و يورپاكستان، س به كشتار غيرنظاميان در افغانستان، متحدهاياالتاشاره به اقدام  ب)

و برخورداري » جنگ با تروريسم« اصطالحبههاي متمادي تحت پوشش سومالي براي سال
  از معافيت از مجازات؛

شدگان مبتني بر ضرورت نام هاي كشتهدر قبال خانواده متحدهاياالتاشاره به مسئوليت  ج)
 در اين زمينههاي خود، انجام تحقيقات الزم شدگان، به رسميت شناختن اقدامبردن از كشته

  ها؛و جبران خسارات وارده به آن
لي هه متواا براي دو دبه حمله به افغانستان و ساير كشوره متحدهاياالتاشاره به اقدام  د)

گويي به عموم جامعه در رابطه با تعداد غيرنظاميان پذيري و پاسخمسئوليت هرگونهبدون 
 اين دام دولت بايدن به انجامكشته شده، ضمن غيروجداني به شمار آوردن تداوم اق

  حمالت هوايي به صورت مخفيانه؛
 متحدهياالتااي اجمالي از آينده مداخله اشاره به حاكي بودن حمله هوايي اخير از نشانه ه)

 يسميرتروا برنامه مبارزه ب ياجرادر سرنوشت افغانستان چنانچه دولت بايدن قصد تداوم 
  دهد؛يان را در اولويت قرار نميمرا داشته باشد كه حمايت از غيرنظا

  جهت: متحدهاياالتالملل از اشاره به درخواست سازمان عفو بين و)
  ؛هريورماهش 7انجام تحقيقي معتبر و شفاف در زمينه حمله انجام شده در روز يكشنبه  -

                                                            
٩ Paul O’Brien 
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ها ده جبران خسارات براي تلفات غيرنظاميان اين كشور و كشورهاي ديگر، ناشي از -
  متحده؛اياالتنظامي عمليات 

هاي به دست آمده در الملل در مسير پيش رو با توجه به گزارشپايبندي به حقوق بين -
زمينه اقدام دولت بايدن به بررسي سياستي در رابطه با حمالت انجام شده از سوي 

  ؛10خارج از چهارچوب مناقشات مسلحانه متحدهاياالت
  
 شهريورماه 4شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -6

از سوي  صادرشدهبه دليل حكم  جويانپناه، در خصوص به مخاطره افتادن جان 1400
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  .متحدهاياالتديوان عالي 

يان پا ستايتأكيد بر ضرورت اقدام دولت بايدن به اتخاذ تدابير حقوقي الزم در را الف)
جمهوري دانلد ترامپ، با جويانه دوران رياستاستفادهبخشيدن به سياست مرزي سوء

شنبه دوم ، در روز سهمتحدهاياالتاز سوي ديوان عالي  صادرشدهتوجه به حكم 
  ، مبني بر تداوم اين سياست؛شهريورماه

ور به دست اشاره به اقدام ديوان عالي آمريكا به تأييد حكم دادگاهي بدوي مبني بر ب)
جانبه خود در راستاي ازسرگيري برنامه هاي همهدولت بايدن جهت انجام تالش

 كه منجر به فرستادن» ماندن در مكزيك«موسوم به » هاي حمايت از مهاجرتپروتكل«
ر انتظار دبه شهرهاي مرزي پرمخاطره اين كشور شده است تا  جوپناههزار  71بيش از 

  بمانند؛ متحدهاياالتمهاجرت در  هاينتايج فرآيندهاي دادگاه
ن ن به ايداد اشاره به محتواي اين حكم مبني بر اقدام نامتناسب دولت بايدن به پايان ج)

را كه چجمهوري)، برنامه بر اساس قانون فرآيندهاي اجرايي فدرال (فرامين اجرايي رياست
 –ري تگزاس و ميزوهاي در زمينه بررسي همه جانبه و كافي تأثير اين فرمان بر ايالت

  ست؛اناكارآمد عمل كرده  –شوند ا چالش مواجه ميهايي كه بر اين اساس بايالت

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 10

 https://www.amnestyusa.org/press‐releases/there‐must‐be‐accountability‐for‐us‐killings‐
of‐children‐and‐other‐civilians‐in‐afghanistan 
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بان در ديده متحدهاياالت، پژوهشگر حوزه مرزهاي 11اشاره به اظهارات آريانا ساير د)
اي انساني و به فاجعه» ماندن در مكزيك«حقوق بشر، مبني بر منجر شدن ازسرگيري برنامه 

هاي كوچك انجام شده از سوي جو بايدن در مرز مكزيك، رفتن تمامي پيشرفت از بين
ضمن تأكيد بر ضرورت اقدام دولت بايدن به استفاده از اختيارات خود در راستاي پايان 

هاي ترين زمان ممكن و معكوس كردن ساير سياستبخشيدن به اين سياست در كوتاه
 جمهور ترامپ؛ضدپناهجويي دوران رياست

، جويانپناهادن بر اساس اين حكم به فرست متحدهاياالتاشاره به ناگزير شدن دولت  )ه
هاي مزمن به مكزيك كه در ا بيمارييبه معلوليت  مبتالها هزار كودك و افراد ده ازجمله

رخي يافته و بآن با فقدان دسترسي به ملزومات مواجه بوده و مورد هدف جرائم سازمان
ها مورد هدف استفادهءربايي، تجاوز، حمله، اخاذي و ديگر سوآدم مواقع نيز به دليل

  گيرند؛قانون قرار مي ياجرانهادهاي 
هاي هاي نظام دادگاهاشاره به منجر شدن اين برنامه به در هم آميختن ناكارآمدي و)

 ي به مشاوره،در زمينه مواردي چون، فقدان دسترس ازجمله، متحدهاياالتمهاجرتي در 
هاي انع موجود بر سر راه دسترسي به نماينده حقوقي، فقدان شفافيت و محدوديتمو

 هاي حقوقي: گفتني است كه دولت بايدن در ماه ژانويه سالموجود در زمينه حمايت
ار نفر از هز 13جاري ميالدي اين برنامه را متوقف ساخت و اين امكان را براي بيش از 

م آورد تا مكزيك بازگردانده شده بودند، فراه به ازاينپيشنفري كه  71038ميان 
  فرآيندهاي حقوقي مهاجرتي خود را ادامه دهند؛

دوران  مسترد شده به مكزيك در جوپناهاشاره به نامشخص بودن سرنوشت هزاران  ز)
نه ثبت ها در زميرياست جمهوري دانلد ترامپ و بر اساس اين برنامه و همچنين ناكامي آن

 اليلدامانه اينترنتي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل به مشخصات خود در س
 د به خاكدادند اجازه ورونامشخص، به رغم اين احتمال كه چنانچه اين اقدام را انجام مي

 يافتند؛را مي متحدهاياالت

                                                            
١١ Ariana Sawyer 
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وق بشر ناپذيري ثبت مشخصات در سامانه اينترنتي كميسارياي عالي حقاشاره به امكان ح)
ي ور حكم از سو، پس از صد»ماندن در مكزيك«تحت برنامه  جويانپناهملل براي سازمان 

هاي عفو«ستفاده از ضرورت اقدام دولت بايدن به ا روازاينو  متحدهاياالتديوان عالي 
در راستاي تداوم پذيرش  –از سوي دادگاه فدرال  جراااقدام قابل  -» بشردوستانه

  اين برنامه قرار گرفته بودند؛ رضكه پيشاپيش در مع جويانيپناه
و مكزيك با توجه به ناكارآمدي  متحدهاياالتتأكيد بر لزوم همكاري دو جانبه ميان  ط)

مسترد شده از آمريكا  جويانپناههاي الزم از دولت مكزيك در زمينه فراهم آوردن حمايت
در اين  جوپناه در زمينه اشتغال، بهداشت، تحصيل و نظام قضايي منجر به آوارگي هزاران

 استفادهكشور كه قادر به حمايت از خود يا دسترسي به خدمات اوليه نبوده و مورد سوء
 .12گيرندهاي مكزيك ميهاي جنايي يا مقامكارتل

 

  *كانادا
، 1400 شهريورماه 5، در روز جمعه 13انتشار گزارش از سوي سايت هيومن رايتس پالس -

برخي از محورهاي اين  ي زنان بومي در كانادا.سازي اجباردر خصوص تداوم عقيم
  از: اندعبارتگزارش 

دا به المللي در سال جاري ميالدي، به اقدام كانااشاره به جلب توجه جامعه بين الف)
امعه ين با جفتار دولت چآمريكا، بريتانيا و اتحاديه اروپا به محكوميت ر متحدهاياالتهمراه 

 ها عليه چندين مقام حكومتي چيني در راستايتحريم اي ازايغور و اِعمال مجموعه
ردو، تحيرت دولت جاستين  ويژهبهكشور،  كشي متداوم ايغورها در اينمحكوميت نسل

 در زمينه نقض حقوق بشر در چين، خصوصاً  باردهشتهاي وزير كانادا، از گزارشنخست
  نگ؛در استان سين كيا ر راستاي تحديد رشد جمعيت مسلمانسازي اجباري داِعمال عقيم

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 12

 https://www.hrw.org/news/2021/08/26/us‐supreme‐court‐ruling‐endangers‐asylum‐
seekers 
١٣ Human Rights Pulse 



  13                                     )11( امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه متحدهاالتيا بشري نگاهي به كارنامه حقوق
 

 

  

 

هاي هاي جامعه مدني و شخصيتاشاره به برانگيخته شدن انتقادها از سوي گروه ب)
اكه به كارانه، چررويكردي ريا عنوانبهسياسي در قبال موضع كانادا و به شمار آوردن آن 

ر اث ر برريخ اين كشومدافع حقوق بشر، تا عنوانبهرغم برخورداري كانادا از اعتبار جهاني 
  زمينه باروري زير سؤال رفته است؛  درهاي نژادپرستانه و اِعمال خشونت تبعيض

در  ويژهبههاي استعماري در جامعه امروز كانادا، كننده اقداماشاره به تداوم تأثير نگران ج)
  ميان زنان و دختران بومي؛

ان و دختر نانمينه زاشاره به آخرين گزارش انتشار يافته از تحقيق ملي انجام شده در ز د)
ر شهروندان برابر بيشتر از ساي 12اين جوامع  اينكهبومي ناپديدشده و مقتول، مبني بر 

هاي جنسي ها و تجاوزرباييها، آدمآميزي، چون قتلهاي خشونتجامعه قرباني اقدام
شدن  هحاشيه راندعرض خطر بيشتر به زنان و دختران بومي كه در م ديگرعبارتبهاند: بوده

هاي كشور به شمار آمده كه پذيرترين گروهاجتماعي و اقتصادي قرار دارند، يكي از آسيب
   كنند؛كمترين ميزان حمايت را دريافت مي

يكي از  عنوانبههاي بهداشتي و درماني مناسب، به شمار آوردن دسترسي به مراقبت ه)
 19 –ري كوويد شيوع بيماهاي ناشي از وي اين جامعه كه چالشرترين موانع پيش اصلي
  است؛ ها شدهپذيريموجب آشكار شدن اين آسيب ازپيشبيش

ا رماني، برفتار قرار گرفتن در نظام داشاره به هراس زنان بومي از مورد تبعيض و سوء و)
سترسي ددر رابطه با  ازجملهين زمينه در كشور، اهاي گسترده در توجه به وجود نابرابري

  ي خانوادگي و متخصصان زنان و زايمان؛هامحدود به پزشك
هاي مزمن و به بيماري ابتالاشاره به حاكي بودن آمار از وجود ميزان باالتري از  ز)

مشكالت سالمت روحي و رواني در ميان زنان بومي، با توجه به مواجهه بيشتر اين بخش 
دوره افسردگي مصرف مواد: اين در حالي است كه از جامعه با افسردگي، اضطراب و سوء

هاي عميق هاي ناشي از آسيبپس از زايمان نيز در ميان اين زنان با توجه به استرس
برانگيز بوده چالش ويژهبههاي باروري هاي قهري و خشونتسازيها شبيهبرآمده از دهه

 است؛
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دولت  زن عليه 60ميالدي، از سوي  2018اشاره به دادخواست ارائه شده، در سال  ح)
هاي ارائه شده در ها بر اساس شهادتساسكاچوان مبني بر ادعاي نقض حقوق آن استان

هاي اجباري تحت فشار كاركنان بخش پزشكي: گفتني است كه از سازيزمينه ِاعمال عقيم
ئه اظهارات زن بومي از سراسر كشور، شهامت الزم براي ارا 100آن زمان تا كنون بيش از 

  اند؛مشابه را يافته
ي در هاي حاكمان استعماره به نقش اصلي بخش درمان و پزشكي در ِاعمال اقداماشار ط)

سازي قهري عليه عقيم تداوم اِعمال كهطوريبهاين كشور در راستاي كنترل جوامع بومي، 
هاي دوران استعمار از بيدادگري جاماندهبه پذيرشيغيرقابلميراث  عنوانبهزنان بومي بايد 

  به شمار آيد؛
سازي، به همراه هاي شبيههاي قهري و سياستجاشدگياشاره به منجر شدن بي ي)
هاي شديد سنتي و بروز آسيب خانوادههاي تگي ارتباطسازي اجباري به از هم گسيخعقيم
  ست؛انسلي و همچنين پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي كه آثار آن تا به امروز مشهود بين
مگام سازي اجباري، با توجه به هكانادا به موضوع عقيماشاره به توجه ناچيز دولت  ك)

تا با ميالدي در استان آلبر 1999هاي رسمي انجام شده در سال نشدن موجي از عذرخواهي
هاي تبعيض عليه زنان و دختران هاي اساسي در راستاي پرداختن به ريشهاقدام ياجرا

 بومي در كاناداي امروز؛

ول هاي ضروري و اساسي در اين رابطه، مشتمل بر حصدامتأكيد بر ضرورت اتخاذ اق ل)
ا يت باطمينان از دسترسي اين گروه از جامعه به حمايت و اطالعات الزم و كسب رضا

هاي درماني، همچنين ايجاد محيطي امن و به دور از اطالع قبلي در نظام مراقبت
  هاي نژادي، فرهنگي و جنسيتي؛يشياندجزم

ميالدي، جهت  2018كميته منع شكنجه سازمان ملل، در سال  اشاره به درخواست م)
 منظوربهدر كانادا  گزارش دهيپذيري و مستقل مبتني بر مسئوليت سازوكاري ياجرا

 .14هايشانخانوادههاي حوزه پزشكي و عدالت براي بازماندگان خشونت ياجراتضمين 

                                                            
  رايتس پالس. قابل بازيابي در لينك:گزارش سايت هيومن  14
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  *بريتانيا
، در 1400 شهريورماه 11شنبه در روز پنجانتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت،  -1

اي حورهبرخي از م خصوص عدم پذيرش مهاجران غيرقانوني افغانستاني از سوي بريتانيا.
  از: اندعبارتاين گزارش 

ه كشور ب م اينكشور بريتانيا مبني بر عدم اقدا وزارتاشاره به صدور بيانيه از سوي  الف)
 هاي كوچك و به صورتبا قايق كهدرصورتيالبان گريزان از حكومت ط جويانپناهاسكان 

  غيرقانوني از كانال آبي مانش عبور كرده و وارد خاك اين كشور شوند؛
ت كشور، افغاني در وزار جويانپناهاشاره به اظهارات ويكتوريا اتكينز، مسئول اسكان  ب)

ن يه ورود به اب مايل به دريافت حمايت در بريتانيا، جويانپناهمبني بر ضرورت اقدام 
 هاي آن و لزوم عدم سفر بههاي قانوني و مورد توافق پيشاپيش با مقامكشور از طريق راه

 هاي غيرقانوني؛بريتانيا از راه

 8اشاره به تأييد اين وزارتخانه به اقدام آن به اعطاء اجازه اقامت نامحدود به دست كم  ج)
به مهاجران  ت طرح اسكان مجدد و كمكهايي كه تحهزار كارمند و اعضاء خانواده افغان

دولت اند: گفتني است كه با اين حال از اين كشور تخليه شده 15افغان، موسوم به آراپ
افغانستاني كه در سال آينده تحت طرح اسكان  5000هنوز تصميم نگرفته است كه آيا 

    ؛، اجازه اقامت نامحدود خواهند داشت يا خيرآمدمجدد به انگلستان خواهند 
ا بكه  اشاره به محبوس بودن هزاران تن از شهروندان افغاني ديگر در افغانستان د)

ي اند قبل از خروج نهايهنتوانست اند، چرا كهمأموريت بريتانيا در اين كشور مرتبط بوده
  ؛نيروهاي غربي از كشور، خارج شوند

فرار  همسايه كشورهاي كساني كه بهكه تأكيد كرد  كشور بريتانيابا اين حال وزير امور  ه)
 هايگيريبيايند، مشمول سخت از طريق دريا به بريتانياكنند تا سپس تالش ميكنند و مي

  ؛خواهند بود» هاي كوچكعبور قايق«دولت در رابطه با 
                                                                                                                                                            
 https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/the‐forced‐sterilisation‐of‐
indigenous‐women‐in‐canada‐a‐long‐history‐of‐state‐violence 
١٥ Arap 
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 ردن كتن از كارشناسان مهاجرت به محكوم  450اشاره به اقدام گروهي متشكل از  و)

تحقير  مراهه، به تقسيم بين مسيرهاي قانوني و غيرقانوني ايجاد جهتتالش دولت بريتانيا 
  ؛كه راهي جز سفر با وسايل ناامن ندارند جويانيپناه
  
 4شنبه وز پنجتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2

به آميز با توجه ، در خصوص متهم شدن بريتانيا به رفتار تبعيض1400 شهريورماه
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  در افغانستان. هايتيتابع دوسرگرداني 

  بل؛تبار از كاهاي افغاناشاره به دعاوي وكال و كنشگران مبني بر عدم تخليه بريتانيايي الف)
گرفتن  اعتنايي قراراشاره به گزارش روزنامه گاردين در اين رابطه مبني بر مورد بي ب)

ها به قدام آناافغاني جهت تخليه از فرودگاه كابل، به رغم  –شهروند بريتانيايي  50حدود 
  ين فرودگاه؛هاي خود در خارج از انشان دادن گذرنامه

 عنوانبهاشاره به اظهارات وكالي مهاجرت در اين زمينه، مبني بر رفتار با اين افراد  ج)
ن بريتانيايي از افغانستان: اين در حالي ها براي تخليه شهرونداشهروند درجه دوم، در تالش

، وزير خارجه بريتانيا اعالم نمود كه تقريباً تمامي شهروندان 16است كه دامينيك راب
  كه قصد ترك افغانستان را داشتند به كشور بازگردانده شدند؛ تك تابعيتيبريتانيايي 

راب مبني بر ، وكيل امور مهاجرتي، از دامينيك 17اشاره به درخواست كالين يو د)
، ضمن تأكيد بر اين نكته كه در تك تابعيتيآميز گيري استفاده خود از واژه تبعيضبازپس

رفتار متفاوت با شهروندان بريتانيا تنها به اين دليل كه از  هرگونهقانون بريتانيا مبنايي براي 
 تابعيت دومي برخوردارند، وجود ندارد؛

دادن رفتار برابر در قبال تمامي شهروندان خود با  اشاره به وظيفه بريتانيا جهت نشان ه)
و اضطراري كنوني و  باردهشتتوجه به در مخاطره قرار داشتن حيات اين افراد در شرايط 

                                                            
١٦ Dominic Raab 
١٧ Colin Yeo 
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ريزي و از عدم برنامه دو تابعيتيحاكي بودن برخورد متفاوت دولت بريتانيا با شهروندان 
 ؛18آمادگي آن براي اقدام در اين زمينه

ن ر نگرفتقرا ه گزارش ديگر روزنامه گاردين در اين زمينه مبني بر مورد بررسياشاره ب و)
ن پارلما دگانهزاران پست الكترونيكي ارسال شده به وزارت خارجه بريتانيا، از سوي نماين

ز يز او نهادهاي خيريه، محتوي پرونده اضطراري شهروندان افغاني در تالش براي گر
 دولت مورد تأكيد قرار گرفتند؛ وزرايكابل، حتي مواردي كه از سوي 

نان رين كاركپايان رسيدن عمليات تخليه بريتانيا در افغانستان با عزيمت آخاشاره به به ز)
ندان آن از هزار نفر از شهرو 15نظامي و ديپلماتيك اين كشور كه در شب پاياني بيش از 

 دوم به هانيجاز زمان جنگ  كابل تخليه شدند، كه بزرگترين عمليات تخليه نظامي بريتانيا
 آيد؛شمار مي

ا خليه، بتنه اركان بروز اتهاماتي در زمينه ناكارآمدي دولت در زمي حالدرعيناشاره به  ح)
ده نشده هزار پست الكترونيكي خوان 5توجه به مدارك به دست آمده در رابطه با حدود 
 نهاد؛مهاي مردسمي و سازماناي رهدر اين زمينه از سوي نمايندگان پارلمان و ديگر مقام

هاي جا تعداد كل افغان اينكهدولت مبني بر  وزراياشاره به زير سؤال رفتن اين ادعاي  ط)
هر پست الكترونيكي  اينكهنفر است، با توجه به  1100مانده در اين كشور در مجموع تا 

 .19شده استبه پرونده بيش از يك نفر مربوط مي
  
  
  
  

                                                            
  قابل بازيابي در لينك:تحليلي ميدل ايست مانيتور.  –گزارش پايگاه خبري  18

 https://www.middleeastmonitor.com/20210826‐uk‐accused‐of‐discriminatory‐treatment‐
as‐dual‐nationals‐left‐stranded‐in‐afghanista 

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 19
 https://www.theguardian.com/world/2021/aug/28/revealed‐foreign‐office‐ignored‐pleas‐
help‐afghans‐mps‐evacuation 
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  *فرانسه
، در 1400 شهريورماه 13گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز شنبه انتشار  -1

قا به ترك افغان و اهل آفري جويانپناهخصوص اقدام پليس پاريس به ناگزير كردن 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  .چادرهايشان

ليه حدود ، به تخشهريورماه 13اشاره به اقدام پليس فرانسه در سحرگاه روز شنبه  الف)
رمانداري از مقابل ساختمان ف –هستند  جوپناهها كه اكثر آن –خانمان هزار نفر از افراد بي

  ؛در پاريس» ايل دو فرانس«منطقه 
روز  مانداري، ازبه چادر زدن در مقابل ساختمان فر جويانپناهاشاره به اقدام اين  ب)

ن خود در ت رسيدگي به وضعيت اسكادرخواست جه منظوربه، شهريورماه 10چهارشنبه 
 فريقاييا كشورهاي آياهل افغانستان  جويانپناهآستانه فصل سرما: گفتني است كه اكثر اين 

 منطقه ساحل هستند؛

 ساختمان خانمان از مقابلو افراد بي جويانپناهعمليات تخليه اشاره به انجام پذيرفتن  ج)
اري رماندفموران أان پليس فرانسه و از سوي ممورأدر حضور م» ايل دو فرانس«فرمانداري 

ها و هبه دو گروه خانواد جويانپناهاين به تقسيم ها آنو اقدام و كاركنان شهرداري پاريس 
  ؛مردان مجرد

و افراد  جويانهپناهاي حامي حقوق اشاره به حضور تعدادي از اعضاء انجمن د)
يانگذار يان منزي، بنانداري و اظهارات قابل ساختمان فرمخانمان، در روز شنبه، در مبي

ود و عمليات خبه وضعيت اسكان  جويانپناهدر واكنش به اعتراض » 56يوتوپيا «انجمن 
شان به تالش براي يداد و اقدام متداومروازاينها پوشي نكردن آن، مبني بر چشمپليس

 شوند؛افرادي كه ناديده گرفته مينمايان ساختن وضعيت 

در مقابل ، شهريورماه 10روز چهارشنبه  ، درجوپناه 500حدود ت كه گفتني اس ه)
چادر زدند تا از مقامات فرمانداري بخواهند به » ايل دو فرانس«ساختمان فرمانداري 
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خانمان طي روزهاي و افراد بي جويانپناهها رسيدگي كنند. شمار اين وضعيت اسكان آن
  ؛20بعد افزايش يافت

  
، در 1400شهريورماه  7سوي روزنامه ديلي صباح، در روز يكشنبه  انتشار گزارش از - 2

هراسانه در پراكني اسالمجمهوري فرانسه، به نفرتخصوص تداوم اقدام امانوئل مكرون، رئيس
  اند از:اظهارات خود در زمينه جنگ با تروريسم. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت

نتقادات هراسانه وي در گذشته نيز اكه گفتمان اسالم –اشاره به اقدام امانوئل مكرون  الف)
ن تبط ساختپراكنانه در توئيتي، با مربه بار ديگر اظهار سخنان نفرت –شديدي را در پي داشته 

هاي تروريستي داعش با اسالم و مسلمانان، مبني بر اينكه هاي گروهگرايي و فعاليتافراط
  رد؛با تروريسم اسالمي همچنان ادامه دا اگرچه داعش شكست خورده است، اما مبارزه

جهان  راسراشاره به مورد انتقاد قرار گرفتن شديد اين اظهارات از سوي مسلمانان س ب)
ها هاي آنهاي تروريستي، چون داعش مشروعيتي ندارد، چرا كه اقدامشان گروهكه در ميان

روريسم تيان ان ارتباطي مدر دين اسالم به صراحت ممنوع اعالم شده است: از نگاه مسلمان
ست، اران و اسالم وجود ندارد، چرا كه اسالم دين صلح و احترام به حيات و معيشت ديگ

م بيان ها آشكارا در دين اسالتروريسم مشتمل بر اقداماتي است كه ممنوعيت آن آنكهحال
  شده است؛

با توجه » اسالميطلبي جدايي«آفرين خواندن اشاره به اظهارات مكرون مبني بر مشكل ج)
 است؛ »مهوريج«به گفته وي، اين ايدئولوژي مدعي برتري قوانين خود بر قوانين  اينكهبه 

اشاره به اقدام امانوئل مكرون در ماه اكتبر سال گذشته ميالدي، به رونمايي از اليحه  د)
خاص زنان مسلمان محجبه و  طوربهجديدي مبتني بر ممنوعيت نمادهاي مذهبي كه 

دهند، را مورد هدف قرار هاي بخش خصوصي كه خدمات عمومي ارائه ميشركت
  دهد؛مي

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 20

 https://per.euronews.com/2021/09/04/french‐police‐forced‐afghan‐and‐african‐nations‐
asylum‐seekers‐to‐leave‐their‐paris‐tents 
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هاي قاممكه  اشاره به فراهم آمدن همچنين امكان ورود و اِعمال نفوذ دولت در مواردي ه)
رهاي در مدارس و يا استخ ازجملهاند، اي قائل شدهمحلي براي مسلمانان امكانات ويژه

راي بهايي نيز تني است كه بر اساس قانون مزبور محدوديتشنا، بر اساس اين قانون: گف
ه آيد تا از تلقين تعاليم مذهبي در مدارس به ثبت نرسيدمدارس خانگي به وجود مي

 كنند؛مدارسي كه از برنامه آموزشي ملي پيروي نمي –ممانعت به عمل آيد 

هاي تورار كاريكااشاره به اظهارات گذشته مكرون مبني بر عدم ممانعت او از انتش و)
اظهاراتي كه خشم  –حمد (ص) به بهانه ِاعمال آزادي بيان آميز به حضرت متوهين

كشي ارامنه هاي جهان را در پي داشت: اين در حالي است كه انكار نسلمسلمانان و عرب
 ان بهاز سوي بيشتر كشورهاي جه اينكهدر اين كشور غيرقانوني اعالم شده، به رغم 

  نشده است؛رسميت شناخته 
كشور جهان به  13نهاد برآمده از سازمان مردم 36المللي از اشاره به تشكيل اتحادي بين ز)

هاي قداماارائه درخواست به دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با 
از  ماريسيستماتيك دولت امانوئل مكرون عليه مسلمانان، ضمن متهم كردن آن به نقض ش

 اساسي مورد حمايت قانون كه از سوي پاريس به تصويب رسيده است؛حقوق 

 سكوالريسم» (الئيسيته«برداري از مفهوم اشاره به اقدام دولت فرانسه به همچنين بهره ح)
ر دكه  فرانسوي) در راستاي توجيه مداخله دولت در َاعمال مذهبي و سياسي مسلمانان

 والمللي حقوق مدني شر، كنوانسيون بينمجموع در تناقض با اعالميه جهاني حقوق ب
 سياسي و كنوانسيون حقوق كودك است؛

نسه فرا اشاره به درخواست اين سند از سازمان ملل جهت حصول اطمينان از پايبندي ط)
ين المللي حقوق سياسي و مدني و همچنبه اعالميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون بين

 ها؛آن ينوعيت تبعيض و نژادپرستي و اجرادر زمينه مم صادرشدهتمامي دستورات 

ماه مه سال جاري  اوايلدر  -جمهوري به پيش  –اشاره به اقدام حزب مكرون  ي)
در انتخاباتي محلي به دليل داشتن  21ميالدي، به ممنوع اعالم كردن نامزدي سارا زماهي

                                                            
٢١ Sara Zemmahi 
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ب جمهوري حجاب در عكس تبليغاتي مربوط به اين كارزار انتخاباتي: گفتني است كه حز
به پيش در ادامه اعالم نمود كه اين حزب بر اين باور است كه فرانسه سكوالر جايي براي 

 نمايش آشكاراي نمادهاي مذهبي در اسناد كارزارهاي انتخاباتي نيست؛

 به شمار الملل در ماه مارس سال جاري ميالدي، مبني براشاره به گزارش سازمان عفو بين ك)
 ها در اين كشور؛اي جدي به حقوق و آزاديعنوان حملهرانسه بهآوردن قوانين جديد ف

الملل، مبني اشاره به اظهارات ماركو پروليني، پژوهشگر بخش اروپا در سازمان عفو بين ل)
گرايي يا از مفهوم مبهم و نامعلوم افراط گاهبهگاههاي فرانسه به استفاده بر اقدام مقام

ِاعمال برخي تدابير بدون در اختيار داشتن مباني معتبر كه  گرايي اسالمي جهت توجيهافراط
  ؛22شودهاي اقليت منجر ميبه تبعيض عليه مسلمانان و ديگر گروه

  
ر د، 1400 مردادماه 26شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز سه -3

ئل رات امانوخصوص برانگيخته شدن خشم نهادها و فعاالن حقوق بشري به دليل اظها
برخي از  رويه به اين كشور.جمهوري فرانسه در زمينه روند مهاجرت بيمكرون، رئيس

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
ل هاي حقوق بشري از بروز بحران، پس از اظهارات امانوئاشاره به هراس گروه الف)

رائه اهت جيه اروپا مكرون مبني بر تالش فرانسه به همراه آلمان و ساير كشورهاي اتحاد
لبان بر رويه مهاجرت از افغانستان به دنبال حاكميت طاپاسخي هماهنگ در قبال جريان بي

  اين كشور؛
چالشي  عنوانبهاشاره به اظهارات مكرون مبني بر به شمار آوردن وضعيت افغانستان  ب)

ر اين رابطه و هاي الزم دبينيمهم براي امنيت فرانسه و تأكيد وي بر ضرورت انجام پيش
هاي غيرمعمول مهاجرت كه جان مهاجران را به مخاطره حمايت از كشور در برابر جريان

  انداخته و خطر ترغيب قاچاق در اشكال متعدد آن را در پي دارد؛
                                                            

  زنامه ديلي صباح. قابل بازيابي در لينك:گزارش رو 22
 https://www.dailysabah.com/world/islamophobia/macron‐continues‐islamophobic‐hate‐
speech‐over‐war‐on‐terror 
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تر اروپا در اين رابطه، مبني بر ضرورت اشاره به اظهارات وي در زمينه راهبرد گسترده ج)
زده به مأمني براي تروريسم، ضمن تأكيد بر متمركز شدن گتبديل نشدن افغانستان جن

 اينكههاي اروپا بر مبارزه فعاالنه عليه هر شكلي از تروريسم اسالمي، با توجه به تالش
ثباتي در هاي تروريستي در افغانستان حضور داشته و در صدد كسب منفعت از بيگروه

  اين كشورند؛
ن به بروز انتقاد از سوي فعاالن سرشناس حقوق بشر، اشاره به منجر شدن اظهارات مكرو د)

ها را، با توجه به بحران حقوق الملل كه آنانيس كاالمار، دبيركل سازمان عفو بين ازجمله
 آور خواند؛بشري و بشردوستانه جاري در افغانستان، شرم

ن پيشنهاد هاي اجتماعي مبني بر مرتبط دانستادعاي كاربران شبكه حالدرعيناشاره به  ه)
گرايان جامعه و كساني كه در مكرون در اين رابطه با تالش وي براي كسب رضايت راست

جمهوري سال آتي قصد رأي داد به مارين لو پن، رهبر حزب راست انتخابات رياست
  افراطي، را دارند؛

هاي بلندپايه حزب آنگال مركل، صدراعظم اشاره به همچنين اظهارات يكي از مقام و)
ان، مبني بر ضرورت اقدام اين كشور به عدم اتخاذ سياست درهاي باز در قبال اين آلم

بيش از  كههنگاميميالدي در پيش گرفت،  2015سياستي كه آلمان در سال  –معضل 
 وارد اين كشور شدند؛ –سوري  جويانپناهعمدتاً  – جوپناه ميليونيك

 سرقت بها و اقدام او به متهم كردن منتقدان اشاره به پاسخ امانوئل مكرون به اين انتقاده ز)
بردن اظهارات وي، ضمن تأكيد بر تداوم اقدام فرانسه به انجام وظيفه خود در راستاي 

  برند؛آميز به سر ميحمايت از افرادي كه در افغانستان در شرايط تهديد
ه به هنگام مترجماني ك ازجملهتن از شهروندان افغانستان،  800اشاره به ورود حدود  ح)

نسه كمك كردند، به خاك حمله به اين كشور، پس از حمالت يازدهم سپتامبر به ارتش فرا
  اين كشور؛

ها تن ديگر از شهروندان اين كشور نياز به خروج از آن را اين در حالي است كه ده ط)
 دارند و امانوئل مكرون نيز اظهار داشته كه پاريس آماده كمك به فعاالن، هنرمندان و



  23                                     )11( امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه متحدهاالتيا بشري نگاهي به كارنامه حقوق
 

 

  

 

برند. وي همچنين نگاراني است كه در خطر مورد هدف قرار گرفتن به سر ميروزنامه
 .23تأكيد نمود كه زنان افغان نيز حق زندگي در آزادي و حرمت را دارند
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