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

، بر اساس مقاالت، 1400 مهرماهو  شهريورماهآمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در 
نهاد و هاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمدهها و اخبار آشكار به انيهها، بيگزارش

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

 

  آمريكا متحدهاياالت*
، 1400 ماهشهريور 31رشنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز چها -1

جمهوري آمريكا، به اخراج مهاجران در خصوص قرار گرفتن اقدام جو بايدن، رئيس
ي برخي از محورها المللي.تبار از اين كشور زير تيغ انتقادهاي شديد داخلي و بينهائيتي

  از: اندعبارتاين گزارش 
ن هاجرابا اخراج گسترده ماشاره به ابراز نگراني عميق سازمان ملل در رابطه  الف)
 عنوانبهضربتي واشنگتن  ، ضمن به شمار آوردن اين اقداممتحدهاياالتتبار از هائيتي

  المللي؛مصداق احتمالي نقض قوانين بين
ور ر اماشاره به صدور بيانيه از سوي فيليپو گراندي، كميسر عالي سازمان ملل د ب)

هاي مه از سوي مقارده و خودسرانه انجام شدهاي گستپناهندگان، مبني بر مغايرت اخراج
هايي يتاولو و بدون تالش براي تعيينآمريكا با استناد به مقررات بهداشتي در اين كشور 

ال به المللي و احتماز پناهجويان، با معيارها و موازين بين حمايت و حفاظت در قالب
 المللي است؛و حقوق بينمصداق سركوب كه متناقض با قوانين  عنوانبهشمار آمدن آن 

                                                            
 Amnestyالملل (سازمان عفو بين 1 Internationalبان حقوق بشر (سازمان ديده )؛uman Rights WatchH شبكه )؛

لوب )؛ روزنامه گThe Guardian( روزنامه گاردين )؛BBC.Comشبكه خبري بي.بي.سي ()؛ Euronewsخبري يورونيوز (
  .)Anadolu Agency( خبرگزاري آناتولي ) وCNN New)؛ شبكه خبري سي.ان.ان (The Globe and Mailاند ميل (
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اشاره به تصريح اين مقام سازمان ملل در زمينه شوكه شدن از مشاهده تصاوير هزاران  ج)
ايالت در هاي بزرگراهي در شهر مرزي دل ريو كه در زير پل تباريتن از شهروندان هائيتي

  ؛2اندتگزاس پناه گرفته
الي عحقوق بشر و كميسارياي كميسارياي عالي اشاره به ابراز نگراني پيشاپيش  د)

ان ، در خصوص وضعيت مهاجرپناهندگان سازمان ملل متحد به رياست فيليپو گراندي
تبار، ضمن خاطرنشان كردن برخورداري حق هر پناهجو از ارائه درخواست هائيتي

قوق ئي از حدرخواست پناهندگي جزارائه « اينكهپناهندگي، به دولت آمريكا، با توجه به 
 ؛»بشر است

، مبني بر قصد شهريورماه 27اشاره به صدور بيانيه از سوي جو بايدن، در روز شنبه  ه)
هزار مهاجر غيرقانوني با استفاده  15روند اخراج حدود دولت او براي سرعت بخشيدن به 

                                                            
  سوابق اين گزارش: 2

اني در مرز ، در خصوص وقوع بحران انس1400 ورماهيشهر 26انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز جمعه *
  از: اندعبارتن گزارش . برخي از محورهاي ايپناهجو زير پل مرزي 500هزار و  10تجمع با توجه به  متحدهاالتياو مكزيك 

رفتن بحران گبه شدت  ،هزار پناهجو در اطراف پل مرزي ميان مكزيك و آمريكا 10حدود اشاره به منجر شدن تجمع  الف)
كند و اردوگاه يمتگزاس را به شهر آكونيا در مكزيك متصل  در ل ريواين پل شهر د: گفتني است كه انساني در اين منطقه

  ؛است وده شدهافزساكن آن موقتي كه در كنار آن شكل گرفته، در روزهاي اخير به شدت گسترش يافته و بر تعداد افراد 
ن پل در زير اي ينامناسببسيار ، در شرايط هرود ريوگراند پس از عبور ازتبار بودن غالب اين مهاجران كه اشاره به هائيتي ب)
  ؛ده استرو به رو ش خود مرزهاي دولت آمريكا با افزايش تعداد مهاجران در هاي اخير: گفتني است كه در ماهخوابندمي
ه ر ماه ژوئيديكا و مكزيك مبني بر رسيدن تعداد پناهجويان بازداشت شده در مرز آمر متحدهاالتيااشاره به آمار دولت  ج)

روز در كه  بر اساس آماريهزار نفر: گفتني است كه  200سال گذشته به  21ي ميالدي، براي نخستين بار در سال جار
  ؛اشت شدندهزار پناهجو در مرز مكزيك بازد 195بيش از (ماه اوت) منتشر شد، ماه گذشته  ورماهيشهر 25چهارشنبه 

اي يك در گرمبه مكز و ناگزير شدن اغلب مهاجران به عزيمتاشاره به برخورداري اردوگاه موقت از امكانات اوليه ناچيز  د)
  گراد براي تأمين مواد غذايي؛درجه سانتي 37
 ز شهرونداناها از مشتمل بودن اين پناهجويان عالوه بر پناهجويان اهل هائيتي از شماري اشاره به حاكي بودن گزارش ه)

  كشورهايي، مانند ونزوئال، كوبا و نيكاراگوئه؛
 منظورهبه دل ريو ود در اردوگاخمبني بر افزايش تعداد كاركنان  متحدهاالتياه به صدور بيانيه از سوي اداره مرزباني اشار و)

  و بهبود شرايط انساني؛بيشتر برقراري نظم و امنيت 
ستفاده از امرزي به  ايهاي نيروهاشاره به مفاد اين بيانيه مبني بر امكان استفاده پناهجويان منتظر جهت انتقال به اردوگاه ز)

 هاي ناشي از گرمايبه بيماري ابتالممانعت از  منظوربهمحل اقامت موقت و  عنوانبهالمللي دل ريو فضاي سايه زير پل بين
  و هاي سيار به پناهجويان ارائه شده استبيانيه آمده كه آب آشاميدني، حوله و توالتاين در شديد هوا: 

نان زداشت آمهاجرتي جو بايدن را عامل اصلي هجوم مهاجران و افزايش با هايواهان سياستخجمهوريگفتني است كه  ح)
  د.داننمي
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كه زير پلي در يكي از مناطق مرزي  تباريشمار زيادي از اتباع هائيتي ازجمله ،از هواپيما
  ؛اندپناه گرفته ايالت تگزاس

اي كه ماه ين لرزهپس از زماز آمريكا  تباريكه اخراج مهاجران هائيت است اين در حالي و)
 ؛ه صورت موقت متوقف شده بودب ،هايي از اين كشور را ويران كردگذشته بخش

مبني بر، اخراج  متحدهاياالتاشاره به صدور بيانيه از سوي وزارت امنيت داخلي  ز)
به موجب قوانين جاري بهداشتي كه پس از  ،يب به اتفاق مهاجران غيرقانونياكثريت قر
  ؛3به تصويب رسيده بود 19 -  كوويد گيربيماري همه

                                                            
  هاي پيشين:گزارش مرتبط در گزارش 3

فتادن جان ا، در خصوص به مخاطره 1400 ورماهيشهر 4شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان ديده*
  از: اندعبارتش برخي از محورهاي اين گزار .متحدهاالتياصادر شده از سوي ديوان عالي  پناهجويان به دليل حكم

زي است مرتأكيد بر ضرورت اقدام دولت بايدن به اتخاذ تدابير حقوقي الزم در راستاي پايان بخشيدن به سي الف)
، در روز متحدهاالتياه از سوي ديوان عالي صادر شد حكمبهجمهوري دانلد ترامپ، با توجه جويانه دوران رياستاستفادهسوء
  ، مبني بر تداوم اين سياست؛ورماهيشهرشنبه دوم سه
هاي م تالشت انجااشاره به اقدام ديوان عالي آمريكا به تأييد حكم دادگاهي بدوي مبني بر دستور به دولت بايدن جه ب)
كه منجر به » كزيكمماندن در «موسوم به » از مهاجرتهاي حمايت پروتكل«ه جانبه خود در راستاي ازسرگيري برنامهمه

هاي گاهآيندهاي دادهزار پناهجو به شهرهاي مرزي پرمخاطره اين كشور شده است تا در انتظار نتايج فر 71فرستادن بيش از 
  بمانند؛ متحدهاالتيامهاجرت در 

دهاي نون فرآينساس قاايان دادن به اين برنامه بر اشاره به محتواي اين حكم مبني بر اقدام نامتناسب دولت بايدن به پا ج)
هاي رمان بر ايالتو كافي تأثير اين ف جانبههمهرسي جمهوري)، چرا كه در زمينه براجرايي فدرال (فرامين اجرايي رياست

  ناكارآمد عمل كرده است؛ –شوند مواجه مي هايي كه بر اين اساس با چالشايالت –تگزاس و ميزوري 
يري شدن ازسرگ بان حقوق بشر، مبني بر منجردر ديده متحدهاالتيابه اظهارات آريانا ساير، پژوهشگر حوزه مرزهاي  اشاره د)

ز هاي كوچك انجام شده از سوي جو بايدن در مراي انساني و از بين رفتن تمامي پيشرفتبه فاجعه» ماندن در مكزيك«برنامه 
ر ن سياست دبه اي ايدن به استفاده از اختيارات خود در راستاي پايان بخشيدنمكزيك، ضمن تأكيد بر ضرورت اقدام دولت ب

 جمهور ترامپ؛دوران رياست هاي ضدپناهجوييترين زمان ممكن و معكوس كردن ساير سياستكوتاه

 تالمبافراد  وك ها هزار كودده ازجملهبر اساس اين حكم به فرستادن پناهجويان،  متحدهاالتيااشاره به ناگزير شدن دولت  ه)
رائم هاي مزمن به مكزيك كه در آن با فقدان دسترسي به ملزومات مواجه بوده و مورد هدف جبه معلوليت يا بيماري

ها مورد هدف نهادهاي اجراء قانون استفادهءربايي، تجاوز، حمله، اخاذي و ديگر سويافته و برخي مواقع نيز به دليل آدمسازمان
  گيرند؛قرار مي

در زمينه  ازجمله، متحدهاالتياهاي مهاجرتي در هاي نظام دادگاهاشاره به منجر شدن اين برنامه به در هم آميختن ناكارآمدي )و
هاي حدوديتمفيت و مواردي چون، فقدان دسترسي به مشاوره، موانع موجود بر سر راه دسترسي به نماينده حقوقي، فقدان شفا

ا متوقف اين برنامه ر قي: گفتني است كه دولت بايدن در ماه ژانويه سال جاري ميالديهاي حقوموجود در زمينه حمايت
ردانده شده بودند، فراهم به مكزيك بازگ نيازاشيپنفري كه  71038هزار نفر از ميان  13ساخت و اين امكان را براي بيش از 

  آورد تا فرآيندهاي حقوقي مهاجرتي خود را ادامه دهند؛
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ست كه به گفته سخنگوي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل ا اين در حالي ح)
تضمين حق درخواست  حالدرعينهاي ديگري براي مديريت سالمت عمومي و راه«

 ؛».پناهندگي وجود دارد
 ت گرفتنا شداشاره به قرار گرفتن جو بايدن و دولت او زير فشار انتقادهاي گسترده ب ط)

تبار، طي روزهاي گذشته: گفتني است كه هاي دسته جمعي مهاجران هائيتيروند اخراج
هاي خشم و عصبانيت به كه صحنه است گزارشي يادآور شده خبرگزاري رويترز در

ا قادهشيده شده هنگام بازگشت مهاجران به فرودگاه هائيتي بر شدت اين انتتصوير ك
  ؛افزوده است

موران أانتشار تصاوير برخورد مهمچنين به گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس،  ي)
هاي زياد در با واكنش تباريلت تگزاس با مهاجران هائيتسوار گشت مرزي در ايااسب

ها بر اه دموكراترا در اردوگ ايگستردهانتقادهاي  همراه بوده و متحدهاياالتداخل 
 ؛انگيخته است

ه استفاد ن بهاشاره به درخواست نمايندگان دموكرات كنگره از دولت بايدن جهت پايان داد ك)
 براي اخراج 19 –گير كوويد ابزاري از يك مصوبه بهداشتي در موج نخست بيماري همه

  ها؛براي رسيدگي به درخواست پناهندگي آن مهاجران بدون فراهم آوردن فرصت الزم

                                                                                                                                                            
مشخص بودن سرنوشت هزاران پناهجو مسترد شده به مكزيك در دوران رياست جمهوري دانلد ترامپ و بر اشاره به نا ز)

ها در زمينه ثبت مشخصات خود در سامانه اينترنتي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان اساس اين برنامه و همچنين ناكامي آن
را  متحدهاالتيادادند اجازه ورود به خاك قدام را انجام مياين احتمال كه چنانچه اين ا رغمبهملل به داليل نامشخص، 

 يافتند؛مي

ناپذيري ثبت مشخصات در سامانه اينترنتي كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل براي پناهجويان تحت اشاره به امكان ح)
ضرورت اقدام دولت بايدن به  رونيازاو  متحدهاالتيا، پس از صدور حكم از سوي ديوان عالي »ماندن در مكزيك«برنامه 

در راستاي تداوم پذيرش پناهجوياني كه  –اقدام قابل اجراء از سوي دادگاه فدرال  - » هاي بشردوستانهعفو«استفاده از 
  رض اين برنامه قرار گرفته بودند؛پيشاپيش در مع

ارآمدي دولت مكزيك در زمينه فراهم آوردن و مكزيك با توجه به ناك متحدهاالتياميان  دوجانبهتأكيد بر لزوم همكاري  ط)
هاي الزم از پناهجويان مسترد شده از آمريكا در زمينه اشتغال، بهداشت، تحصيل و نظام قضايي منجر به آوارگي هزاران حمايت

جنايي يا  هايكارتل استفادهپناهجو در اين كشور كه قادر به حمايت از خود يا دسترسي به خدمات اوليه نبوده و مورد سوء
  گيرند.هاي مكزيك ميمقام
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كه خواهان وريقرار داشتن دولت آمريكا زير تيغ انتقادهاي جمه حالدرعيناشاره به  ل)
 »هاي آمريكادر مرز بحرانبروز «ها كه بايد براي مقابله با آنچه آن گونهآنمعتقدند بايدن 

 ؛كندنامند، عمل نميمي
سوشيتدپرس در گزارش خود آورده است كه بيش از شش گفتني است كه خبرگزاري ا م)

و ديگر مهاجران تاكنون از محل تجمع و اسكان خود در حومه شهر  تباريتيهزار مهاجر هائ
دل ريو واقع در ايالت تگزاس بيرون رانده شده و در صورت ادامه روند فعلي، شمار افراد 

  ؛4تكاهش چشمگيري خواهد يافگرفته در اين منطقه طي دو تا چهار روز آينده پناه
دانيل فوت، ، 1400 مهرماهشنبه اول ن) به گزارش شبكه خبري بي.بي.سي، در روز پنج

نماينده ويژه آمريكا در امور هائيتي، در اعتراض به سياست دولت جو بايدن در قبال 
ام ، از مقمتحدهاياالتاز خاك  اين كشور اخراج دسته جمعي پناهجويان ويژهبه ،هائيتي
اي خطاب به آنتوني بلينكن، وزير امور اين ديپلمات ارشد در نامه كرد. گيريكنارهخود 

ثباتي سياسي فرار  خارجه آمريكا، تصميم براي بازگرداندن مهاجراني كه از زلزله و بي
  ؛5كرده استمحكوم  قوياًخوانده و آن را  »غيرانساني«اند را كرده

  
، در 1400 ماهشهريور 31اري آناتولي، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي خبرگز -2

 .دروايت زندانيان شكنجه شده در زندان بگرام از روزهاي پر از كابوس خوخصوص 
 از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

هاي متمادي، مبني بر بند محبوس در زندان بگرام براي سالهم 3اشاره به اظهارات  الف)
 50اني سربازان آمريكايي با زندانيان: گفتني است كه اين زندان كه در رفتار غيرانس

توسط كه  ههزار زنداني بود 6تا  5بند با  120داراي  كيلومتري شمال كابل قرار داشته،
  ه بود؛در محوطه پايگاه هوايي بگرام ايجاد شدميالدي  2002در سال  متحدهاياالت

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 4

 https://per.euronews.com/2021/09/22/washington‐s‐expulsions‐of‐haitians‐could‐violate‐
international‐law‐un 

  زارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:گ 5
 https://www.bbc.com/persian/world‐58672593 
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ف، هاي مختلار گرفتن هزاران افغان به بهانهاشاره به مورد بازجويي و شكنجه قر ب)
 عنوانبهكه در اين زندان،  توسط نيروهاي آمريكاييعضويت در گروه حقاني،  ازجمله

 متحدهاياالتركزي شناخته و توسط اداره اطالعات م» چالسياه«و  »افغانستان يگوانتانامو«
  شده است؛(سيا) اداره مي

با فضايي به وسعت  بنديكنفر در  40تا  30ن به حبس اشاره به اقدام مأموران زندا ج)
توالي، وز مكمتر از نيم متر براي دراز كشيدن، عدم ارائه غذا به زندانيان براي چند ر

ه بهاي بهداشتي و اقدام مأموران به عكس گرفتن از زندانيان وضعيت دهشتبار سرويس
ن آودن بان با توجه به گرم هنگام حمام كردن، همچنين شرايط نامناسب هواي داخل زند

 زمستان؛ و سرد بودن آن در فصل در فصل تابستان

ه ببا توجه  متحدهاياالتاشاره به فرو افتادن نقاب حمايت از حقوق بشر از چهره  د)
 مأموران آمريكايي در اين زندان؛ هايشرايط زندان بگرام و اقدام

زنداني كه زندگي و زنده  عنوانبهن بگرام به طراحي زندا متحدهاياالتاشاره به اقدام  ه)
  ؛6پذير نبوده استماندن در آن امكان

  
، 1400 شهريورماه 26انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز جمعه  -3

ن با وجود آمريكا و عربستاميان ميليون دالري  500قرارداد نظامي عقد ييد أتدر خصوص 
ز ا عربستان پس اببازنگري روابط خود درباره  اين كشور،جمهوري ، رئيسبايدنجو  وعده

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  چي.خاشققتل جمال 
ظامي با نويس يك قرارداد نبه ارسال پيش متحدهاياالتاشاره به اقدام وزارت خارجه  الف)

ات جهيزداري تتعمير و نگهعربستان سعودي براي تأييد به كنگره اين كشور، مشتمل بر 
  ؛ميليون دالر 500ارزش تا  بهنظامي 

                                                            
  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك: 6

https://b2n.ir/x06556 
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ز ودي امعامله عمده نظامي ميان آمريكا و عربستان سع نخستين گفتني است كه اين ب)
يليارد م 110قرارداد   البته ارزش آن در برابركه  زمان روي كار آمدن جو بايدن است

  ؛ناچيز است ،لد ترامپ بسته شده بوددان دوران در كه  دالري
 هاي نقشتن باشاره به وعده جو بايدن در زمينه وادار كردن رهبران عربستان به پرداخ )ج

  نگار منتقد سعودي؛خود در رابطه با قتل جمال خاشقچي، روزنامه
هاي اخير، در سال متحدهتاياالها در فضاي سياسي اشاره به همچنين افزايش درخواست د)

مه كارنا ودر جنگ داخلي يمن  اين كشوره مداخله با توجه بجهت فاصله گرفتن از عربستان 
  آن؛حقوق بشري 

در  جمهوري به صدور دستوراشاره به اقدام جو بايدن پس از رسيدن به مقام رياست ه)
 ان تصدير زمدزمينه بازبيني تمامي قراردادهاي نظامي منعقد شده ميان آمريكا و عربستان 

  دانلد ترامپ بر اين مسند؛
ود به فر خسقدام لويد آستين، وزير دفاع آمريكا، در هفته گذشته به لغو اشاره به ا و)

ا بناپذيري ديدار او هاي دريافتي در اين زمينه مبني بر امكانعربستان با توجه به گزارش
  محمد بن سلمان، وليعهد و وزير دفاع عربستان؛

ران دارد و در دواي در حكومت عربستان محمد بن سلمان نفوذ گستردهگفتني است كه  ز)
رسد ظر مي، اما به نه استشدآمريكا با عربستان از طريق او انجام مي مراوداتترامپ  انلدد

  ؛ترجيح بايدن به تماس مستقيم با پدر او، ملك سلمان باشد
اتي، بر ميليون دالري تأييد شده به صورت مقدم 500اشاره به مشتمل شدن قرارداد  ح)

  ؛اري دسته بزرگي از هليكوپترهاي شينوكتعمير و نگهدخدماتي چون، 
بهبود امنيت يك «هدف اين معامله نظامي با است كه وزارت خارجه آمريكا گفته  ط)

به شمار  كشور دوست كه نيرويي مهم براي ثبات سياسي و رشد اقتصادي خاورميانه
  ؛7دبه امنيت ملي آمريكا نيز كمك خواهد كر »آيدمي

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 7

 https://www.bbc.com/persian/world‐58593121 
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، در 1400 ماهشهريور 26كه خبري يورونيوز، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي شب -4
 .ر كابلغيرنظاميان در حمله پهپادي به خودرويي د نكشتبه ارتش آمريكا خصوص اذعان 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 
در ظاميان ، به كشتن غيرنشهريورماه 26اشاره به اذعان ارتش آمريكا، در روز جمعه  الف)
  ؛اعشان دهپادي اين كشور به خودرويي در كابل، پايتخت افغانستان به جاي جنگجويحمله پ

ج غيرنظامي در اين حمله پهپادي پيش از خرو 10شمار آوردن كشتار اشاره به به ب)
ز تن ا 7 كهدرحالي» اشتباهي دلخراش«آخرين نظاميان آمريكا از افغانستان به مثابه 

 ودند؛شدگان در اين حمله كودك بكشته

 گبار كهدي مربابت اين حمله پهپااشاره به عذرخواهي لويد آستين، وزير دفاع آمريكا،  ج)
  پذيرفت؛تنها سه روز پس از حمله انتحاري به فرودگاه كابل صورت 

ه در هاي وزارت دفاع آمريكا، پس از حمله انجام شدتأكيد مقام حالدرعيناشاره به  د)
نگتن در واشرستي نحوه انجام اين حمله: گفتني است كه ، بر دشهريورماه 7روز يكشنبه 

ودگاه ا كه به دنبال حمله به فررگذار انتحاري كرد كه خودروي يك بمبآن زمان ادعا مي
 ؛هدف گرفته است ه،كابل بود

ن افراد كشته شدازاين، مبني بر پذيرش اشاره به اظهارات چندين مقام رسمي آمريكا، پيش ه)
  ور؛ن كشاز سوي وزارت دفاع اي ه پهپادي مرگبار به خودرويي در كابل،غيرنظامي در حمل

ه كودرويي ده خرانناشاره به گزارش روزنامه نيويورك تايمز در هفته گذشته مبني بر اينكه  و)
  ه است؛نهاد بودبه احتمال زياد كارمند يك سازمان مردم هدر حمله پهپادي آمريكا كشته شد

اش را از عضو خانواده 10مدي، شهروند افغان كه در اين حمله امال احگفتني است كه  ز)
آمريكا «هفته گذشته در گفتگو با آنليز بورجس، خبرنگار يورونيوز گفته بود:  ،دست داد

  9؛8»مورد هدف قرار داد.اشتباه بزرگي كرد كه غيرنظاميان را 

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 8

 https://per.euronews.com/2021/09/17/us‐army‐accepts‐that‐drone‐attack‐in‐kabul‐killed‐
civilians‐instead‐of‐isis‐members 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 9
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 رماهشهريو 25به شنبان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -5
د پناهجويان برنامه اسكان مجد ياجرابه  متحدهاياالت، در خصوص ضرورت اقدام 1400

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  در شرايط كنوني.
اتي كه هاي حياشاره به ميراث برنامه اسكان مجدد پناهجوياِن نيازمند دريافت كمك الف)

رفته و ار گن از سوي دانلد ترامپ در اختيار جو بايدن قرپس از كاهش دادن قابل توجه آ
تن  62500اد تعد بايدن نيز متعهد به احياء اين برنامه و افزايش ميزان پذيرش پناهجويان تا

ت كه ترامپ ) شده است: گفتني اسمهرماه 8سپتامبر ( 30تا پايان سال مالي جاري در روز 
 ده بود؛هزار تن كاهش دا 15اين ميزان را تا سقف 

تا پايان  متحدهاياالتنفري پذيرش پناهجويان از سوي  7637آمار  حالدرعيناشاره به  ب)
انداز كه اين چشم اينكهماه اوت سال جاري، تنها يك ماه مانده به پايان سال مالي جاري و 

                                                                                                                                                            
پذيري ، در خصوص ضرورت مسئوليت1400شهريور ماه  8الملل، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين*

 كشور. ير به اينمله اخحر قبال كشتار كودكان و ديگر شهروندان غيرنظامي در افغانستان، به ويژه با توجه به اياالت متحده د
  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از:

ها در زمينه رشالملل در اياالت متحده، در پاسخ به گزااشاره به اظهارات پل اوبراين، مدير اجرايي سازمان عفو بين الف)
گان واجهه بازماندمغيرنظامي، از جمله كودكان دو ساله در مناطق مسكوني كابل، مبني بر  9ليت آمريكا در قبال مرگ مسئو

كه عامل  شان بدون پذيرش هر گونه مسئوليت از سوي كسانيجنگ افغانستان با درد غيرقابل تصور ناشي از فقدان عزيزان
  انجام حمالت هوايي بودند؛

حت تهاي متمادي ي سالاياالت متحده به كشتار غيرنظاميان در افغانستان، پاكستان، سوريه و سومالي برااشاره به اقدام  ب)
  و برخورداري از معافيت از مجازات؛» جنگ با تروريسم«پوشش به اصطالح 

ميت شدگان، به رسشدگان مبتني بر ضرورت نام بردن از كشتههاي كشتهاشاره به مسئوليت اياالت متحده در قبال خانواده ج)
  ها؛هاي خود، انجام تحقيقات الزم در اين زمينه و جبران خسارات وارده به آنشناختن اقدام

پذيري و سئوليتمگونه  اشاره به اقدام اياالت متحده به حمله به افغانستان و ساير كشورها براي دو دهه متوالي بدون هر د)
ايدن بقدام دولت ه شده، ضمن غيروجداني به شمار آوردن تداوم اغيرنظاميان كشت گويي به عموم جامعه در رابطه با تعدادپاسخ

  به انجام اين حمالت هوايي به صورت مخفيانه؛
انچه غانستان چناي اجمالي از آينده مداخله اياالت متحده در سرنوشت افاشاره به حاكي بودن حمله هوايي اخير از نشانه ه)

  دهد؛مينويت قرار ر اولميان را درنامه مبارزه با ترويسمي را داشته باشد كه حمايت از غيرنظادولت بايدن قصد تداوم اجراء ب
  الملل از اياالت متحده جهت:اشاره به درخواست سازمان عفو بين و)
  شهريور ماه؛ 7انجام تحقيقي معتبر و شفاف در زمينه حمله انجام شده در روز يكشنبه  - 
  حده؛ها عمليات نظامي اياالت متهغيرنظاميان اين كشور و كشورهاي ديگر، ناشي از د جبران خسارات براي تلفات -
سي هاي به دست آمده در زمينه اقدام دولت بايدن به بررالملل در مسير پيش رو با توجه به گزارشپايبندي به حقوق بين -

  چوب مناقشات مسلحانه.سياستي در رابطه با حمالت انجام شده از سوي اياالت متحده خارج از چهار
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هزار پذيرش انجام دهد، رو به زوال نهاده است:  50در اين مدت آمريكا بتواند بيش از 
بر اساس اين آمار، دولت بايدن حتي به سقف پذيرش پناهجو از سوي  ديگرعبارتبه

 دولت ترامپ نيز نرسيده است؛

ها نيز قابل اشاره به ارائه عذرهاي متعدد در اين زمينه از سوي دولت كه برخي از آن ج)
خاذ توجيه هستند، اما تأكيد بر اين امر كه وضعيت اضطراري پناهجويان افغان مستلزم ات

 هاي اسكان مجدد در دسترس است؛تصميم قاطع در دو هفته آتي و استفاده از ظرفيت

پناهجوي افغان در سال مالي جاري  643مورد پذيرش قرار گرفتن تنها  تاكنوناشاره به  د)
بر اساس رواديد ويژه مهاجرت،  متحدهاياالتافغان ديگر به خاك  7973و رسيدن 

ها بر اساس برنامه عفو ناهجويي: اين در حالي است بيشتر افغانبرخوردار از همان مزاياي پ
 شوند؛بشردوستانه وارد اين كشور مي

بر اساس وضعيت و مباني  متحدهاياالتاشاره به تفاوت ميان پناهجويان وارد شده به  ه)
 اينكهشوند، با توجه به حقوقي با افرادي كه بر اساس الزامات عفو بشردوستانه وارد مي

والدين و  ازجملهتوانند درخواست پيوستن به ساير اعضاء خانواده خود، وه نخست ميگر
هاي ويژه براي بازگشت به زندگي و شان را ارائه داده و شامل دريافت كمككودكان

گروه دوم از هيچ يك  كهدرحاليهمچنين قرار گرفتن در مسير دريافت اقامت دائم شوند، 
 ند؛از اين مزايا برخوردار نيست

ميالدي جهت فراهم آوردن  1980اشاره به وجود مباني الزم در قانون پناهجويي سال  و)
تغيير  منظوربه متحدهاياالتهاي خدمات شهروندي و اقامتي براي مقام موردنظرامكان 

 اينكهبه وضعيت پناهجويي براي پناهجويان در اين كشور تا  بشردوستانهوضعيت عفو 
در سراسر جهان به  متحدهاياالتهاي نظامي در پايگاه اكنونهمكه  هزاران شهروند افغاني

فراد تحت برنامه عفو ا عنوانبهپناهجو وارد اين كشور شوند و نه  عنوانبهاند، انتظار نشسته
  بشردوستانه؛
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اشاره به ضرورت انجام تمامي مراحل امنيتي و پزشكي در زمان الزم و لزوم اقدام  ز)
ه شمار آوردن وضعيت پناهجويي براي اين افراد در حال حاضر و دولت بايدن جهت ب

  ؛10سپتامبر (پايان سال مالي جاري) 30پيش از  متحدهاياالتها به انتقال آن
  
 اهشهريورم 24بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -6

همات ممنع استفاده از به پيمان  متحدهاياالت، در خصوص ضرورت پيوستن 1400
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  اي.خوشه
بان حقوق بشر در سال اي سازمان ديدهاشاره به گزارش نظارت بر مهمات خوشه الف)
ن پيشي ميالدي، مبني بر ضرورت اقدام دولت جو بايدن به رد فرمان سياسي دولت 2021

ندن روند ميالدي و معكوس گردا 2017ال اي در ساين كشور در خصوص مهمات خوشه
ات سليحتآن و همچنين متعهد شدن اين دولت به پيوستن به پيمان منع استفاده از اين 

  ؛پذيرشغيرقابل
بان حقوق بشر، ، مدير بخش تسليحات سازمان ديده11اشاره به اظهارات مري ورهم ب)

اي در سراسر ه از مهمات خوشهاز سابقه دهشتبار استفاد متحدهاياالتمبني بر برخورداري 
  جهان و ضرورت اقدام آن به پايان دادن به اين دوران؛

 2017ه در سال ك –در اين زمينه  متحدهاياالتاشاره به جايگزين شدن سياست كنوني  ج)
ع در با فرمان سياسي وزارت دفا –ر شده بود جمهوري دانلد ترامپ صاددر دوران رياست

ال سوئيه ژاي، صادر شده از سوي دولت جورج دبليو. بوش در ماه رابطه با  مهمات خوشه
  ميالدي؛ 2008

ميالدي به برداشته شدن الزام  2017اشاره به منجر شدن سياست اتخاذ شده در سال  د)
 2018اي تا پايان سال خوشه اعتمادغيرقابلدر زمينه منع استفاده از مهمات  متحدهاياالت

 درصد از مهمات منفجر نشده، انجاميده است؛ 1بيش از ميالدي كه به باقي ماندن 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 10

 https://www.hrw.org/news/2021/09/16/us‐should‐use‐refugee‐resettlement‐slots‐now 
١١ Mary Wareham 
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ها اشاره به در عوض منجر شدن اين سياست به فراهم آمدن امكان استفاده از ميليون ه)
تا زماني كه مقادير كافي از انواع  متحدهاياالتاي ذخيره شده از سوي مهمات خوشه

گيرد: اين سياست همچنين امكان پيشرفته و قابل اعتماد آن ساخته شده و در دسترس قرار 
اي به دست آمده از منابع خارجي را جهت تكميل ذخاير دسترسي آمريكا به مهمات خوشه

 آورد؛موجود فراهم مي

ميالدي و  2017اشاره به عدم اقدام دولت بايدن به بازبيني يا اصالح سياست سال  و)
رورت اقدام كنگره به در نظر توصيه گزارش اخير نهاد تحقيقات كنگره آمريكا مبني بر ض

آمريكا در  2017المللي چه رويكردي در قبال سياست سال داشتن اين امر كه جامعه بين
 اي خواهد داشت؛ زمينه استفاده نظامي از مهمات خوشه

هاي ناظر در فرآيند اسلو در سال عنوانبه، حتي متحدهاياالتاشاره به عدم مشاركت  ز)
اي ه منجر به تصويب كنوانسيون منع استفاده از مهمات خوشهميالدي ك 2008 – 2007

شد كه از كاربرد اين مهمات به طور جامع ممانعت به عمل آورده و كشورهاي عضو را 
سال و كمك به  10اي در مدت زمان ماندهاي ناشي از مهمات خوشهملزم به پاكسازي پس

 كند؛قربانيان آن مي

 24كننده آن بر كشور امضاء 13ر عضو اين پيمان و كشو 110اشاره به مشتمل شدن  ح)
كشور عضو ناتو و متحداني چون استراليا و ژاپن، ضمن اشاره به عضويت كشورهايي 

كشورهاي عضوي كه  عنوانبهگوين، عراق، الئوس و لبنان چون، افغانستان، بوسني و هرز
 اند؛اي رنج كشيدهاز مهمات خوشه متحدهاياالتاز استفاده 

بان حقوق بشر در اين زمينه مبني بر عدم اقدام هاي گزارش سازمان ديدهاشاره به يافته )ط
عدم تعهد آن به توليد اين  حالدرعيناي جديد و به توليد مهمات خوشه متحدهاياالت

مهمات در آينده: اين در حالي است كه چين و روسيه نيز فعاالنه در حال تحقيق در اين 
 اي هستند؛واع جديد مهمات خوشهزمينه و توسعه ان
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آخرين  عنوانبهميالدي  2003شمار آمدن عمليات آزادسازي عراق در سال اشاره به به ي)
ه فرد آن باي استفاده كرد، البته به استثناء حمله مناز مهمات خوشه متحدهاياالتباري كه 

  ميالدي؛ 2009يمن در ماه دسامبر سال 
دي در اي به عربستان سعوبه تعليق انتقال مهمات خوشه امااوباشاره به اقدام دولت  ك)

همات ميالدي پس از به دست آمدن شواهدي از آسيب ديدن غيرنظاميان از م 2016سال 
 اي استفاده شده از سوي ائتالف به رهبري عربستان در يمن؛خوشه

 عنوانبه، ميالدي 2021اي سال شمار آمدن گزارش نظارت بر مهمات خوشهاشاره به به ل)
نهاد هاي مردمائتالف جهاني سازمان –اي دوازدهمين گزارش ساالنه ائتالف مهمات خوشه

 گذاران آن بهبان حقوق بشر رياست آن را بر عهده داشته و يكي از بنيانكه سازمان ديده
ي نو در روزهاژو ارائه آن در كنفرانس دومين بررسي اين كنوانسيون در  –آيد شمار مي

  شهريورماه)؛ 30و  29سال جاري ( سپتامبر 21 و 20
بايد به ديگر كشورهاي جهان نشان  متحدهاياالتكند كه اين گزارش در پايان تأكيد مي م)

هاي دائمي ناشي از استفاده از دهد كه اهميت حمايت از غيرنظاميان از مخاطرات و آسيب
ولت بايدن نيز بايد اذعان شناسد و داي در مناطق جنگي را به رسميت ميمهمات خوشه

اي نقشي در نيروهاي نظامي معاصر نداشته و روند سياست اتخاذ نمايد كه مهمات خوشه
  ؛12را معكوس گرداند 2017شده در سال 

  
، 1400 شهريورماه 18شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي.ان.ان، در روز پنج -7

ن سالگرد از فرا رسيد متحدهاياالتدر خصوص هراس شمار زيادي از كودكان مسلمان 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  يازدهم سپتامبر.

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

 https://www.hrw.org/news/2021/09/15/us‐commit‐joining‐cluster‐munitions‐ban 
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و حاميان وي به تسليح  متحدهاياالتجمهور سابق اشاره به اقدام دانلد ترامپ، رئيس الف)
نگرش سياسي  عنوانبهبرداري از آن هراسي جاري در آمريكاي امروز و بهرهسياسي اسالم

  كند؛هاي مسلمان سنگيني ميهاي آمريكاييبر شانه اكنونهمع كه مشرو
از فرا رسيدن سالگرد حمالت  هرسالهاشاره به هراس بسياري از كودكان مسلمان  ب)

 اينكه رغمبهها در مدارس، ها و آزار و اذيتيازدهم سپتامبر، با توجه به افزايش ارعاب
هاي اي ناعادالنه زخميامده بودند و تنها به گونهها در زمان وقوع اين حادثه به دنيا نآن

  شوند؛ناشي از آن را متحمل مي
اشاره به مورد تبعيض قرار گرفتن مسلمانان در آمريكا نه تنها پس از حمالت يازدهم  ج)

ها هراسي در اين كشور به سالهاي اسالمميالدي، بلكه بازگشت ريشه 2001سپتامبر سال 
بايد خاطرنشان ساخت كه ميوه سمي ناشي از اين امر به واقع پس از هاي پيش: اما و قرن

 حمالت يازده سپتامبر به بار نشست؛

ميالدي، مبني  2017اشاره به پيمايش انجام شده از سوي بنياد نظرسنجي پيو، در سال  د)
هاي مسلمان در رابطه با برخورداري از تجارب شخصي درصد از آمريكايي 48بر اظهارات 

دادند: را تشكيل مي متحدهاياالتدرصد از كل جمعيت  1,1ها تنها آن اينكه رغمبهض، تبعي
درصد از مردم آمريكا اظهار  78اين در حالي است كه در ماه مارس سال جاري ميالدي، 

  داشتند كه مسلمانان احتماالً در اين كشور با تبعيض مواجه هستند؛
ميالدي، در رابطه با  1987مز، در ماه فوريه سال اشاره به گزارش روزنامه نيويورك تاي ه)

كه در آن زمان بخشي از وزارت  –يادداشت به دست آمده از اداره مهاجرت و تابعيت 
مبني بر ارائه طرحي مبتني بر دستگيري، حبس و اخراج  –آمد دادگستري به شمار مي

ت بروز وضعيت در صور متحدهاياالتشمار زيادي از شهروندان ايراني و عرب مقيم 
تبار در خالل جنگ جهاني دوم در اين هاي ژاپنياضطراري ملي كه يادآور حبس آمريكايي

 كشور است؛

جمهور وقت اشاره به حاكي بودن اين يادداشت از تمايل رونالد ريگان، رئيس و)
تر در قبال رشد تهديد تروريسم در قبال مردم ، به اتخاذ رويكردي تهاجميمتحدهاياالت
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ميالدي: گفتني است  1980هاي دهه رباييها و هواپيماگذاريپس از بمب ويژهبهريكا، آم
 نيز لغو شد؛ موردنظركه كميته طراح اين برنامه پس از علني شدن آن منحل و طرح 

مالت وع حاشاره به ملزم شدن تمامي مسلمانان فاقد شهروندي آمريكا، كمي پس از وق ز)
اقدام  ديگرعبارتبهدادن از وضعيت خود به نهاد ثبت ويژه:  سپتامبر، به گزارش يازدهم

از  ، به درخواست1980سامانه ملي ورود و خروج، به پيروي از طرح پيشنهادي دهه 
 كشور عمدتاً  24، از متحدهاياالتسال مسلمان برخوردار از رواديد  16تمامي مردان باالي 

نگاري و ها انگشتها گرفته شده و از آنمسلمان، به مراجعه به نهاد مربوطه تا عكس آن
 شته و ياهاي تروريستي ندابازجويي به عمل آيد، حتي در صورتي كه هيچ ارتباطي با اقدام

  باشند؛ هرگز به جرم متهم نشده
يالدي، مبني م 2012اشاره به گزارش كارگروه قانون و حقوق ايالت پنسيلوانيا، در سال  ح)

امات اين از مردان مسلمان به قرار دادن خود در معرض الز هزار تن 80بر ناگزير شدن 
تامبر ازده سپيايان با هواپيمارب دينشانطرح تنها به اين دليل كه از كشورهايي آمده بودند كه 

 اينكهر بنان آشكار بود، مبني پيام دولت آمريكا به مسلما ديگرعبارتبهمشترك بوده است: 
  ؛»كنندها جانبداري ميا از تروريستمسلمانان يا تروريست هستند و ي«

 حالعيندراشاره به اظهارات ترامپ در مورد ضرورت تشكيل سامانه ثبت مسلمانان و  ط)
پرسش  ور و اذيت نبودن اين رويكردها به وي، با توجه به مورد آزا فردمنحصربهتأكيد بر 

گرا به هاي راستنهقرار گرفتن مكرر مسلمانان از سوي مأموران پليس فدرال، اقدام رسا
ه مورد رك بدر اين زمينه در ميان مردم آمريكا و همچنين اقدام پليس نيويو هراس افكني

  »ن؛برنامه نظارت بر مسلمانا«هدف قرار دادن نژادپرستانه مسلمانان تحت عنوان 
دن اين نها اشاره به منجر شدن اشغال نظامي عراق و افغانستان تنها به رو به وخامت ي)

 عنوانبهشمار آوردن مسلمانان اين كشور و تسهيل روند اقدام مردم آمريكا به به معضل
  دشمنان داخلي؛

سال از حمالت  20گذشت  رغمبهاشاره به ناگزير شدن بسياري از مسلمانان آمريكا،  ك)
يازده سپتامبر و روي كار آمدن دولت دموكرات در كاخ سفيد، به توجيه موجوديت خود، 
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درآمده پس از حمالت يازده سپتامبر در راستاي دفاع  اجراپرستي به قانون وطنبا توجه به 
هاي ، مبتني بر جرم به شمار آوردن حمايت از سازمانمتحدهاياالتاز امنيت ملي 

  تروريستي؛
و  هاي خارجي بودهاين در حالي است كه در اين قانون، تروريسم محدود به تهديد ل)

هاي داخلي كه گرايان و تروريستسفيدپوست و ساير افراط رانبرتر پنداهايي چون، گروه
مل تري از عواحتي از نگاه اف.بي.آي و ساير نهادهاي مجري قانون تهديد بسيار بزرگ

رچسب بآيند، غالبًا از رويكردهاي موشكافانه طفره رفته، تروريستي خارجي به شمار مي
  شوند؛تهم نميوان مها نهاده نشده و به اين عنتروريست بر آن

 تر نشدن كشور بلكه تالش براياشاره به منجر شدن اين نگرش به نه تنها ايمن م)
  تروريست؛ عنوانبهسازي از مسلمانان كليشه

نقش ناچيز مسلمانان آمريكا در فضاي سياسي كشور، با توجه به  حالدرعيناشاره به  ن)
گرايان كه شمار بيشتري از افراطخارجي، اگرچه  عنوانبهشان هميشگي شمار آمدنبه

كنند كه مايه سفيدپوست اقدام به خودنمايي در مواردي چون حمله به كنگره آمريكا مي
  ؛13شرمساري مردم اين كشور است

 

 شهريورماه 18شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -8
گسيختگي طوفان جهاني مبر به عنان، در خصوص منجر شدن حادثه يازدهم سپتا1400
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش  برخي از هاي حقوق بشري.استفادهسوء

جمهور وقت آمريكا، به از هم اشاره به اقدام دولت جورج دبليو بوش، رئيس الف)
 ها و ممانعت به عملآن ياجراگسيختن موازين حقوق بشري به جاي حصول اطمينان از 

  رحمي ابزاري؛اين بيآوردن از 
زده و هراسان شده اشاره به عدم اقدام مردم آمريكا كه از ابعاد اين حمالت حيرت ب)

بودند، به نشان دادن واكنش مناسب در قبال اين موارد نقض حقوق بشر، با توجه به انجام 
                                                            

  گزارش شبكه خبري سي.ان.ان. قابل بازيابي در لينك: 13
 https://edition.cnn.com/2021/09/09/opinions/islamophobia‐september‐11-american‐

muslims‐zakaria/index.html 
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ا ت كمدستها از وقوع اين موارد آن ها و عدم آگاهيپذيرفتن محرمانه بسياري از آن
  ها پس از گذشت اين حادثه؛مدت

اي در كنندههاي رسوا، وكيل كاخ سفيد، به نگارش يادداشت14اشاره به اقدام جان يو ج)
، 15در اين زمينه و اقدام آلبرتو گونزالس توجيهغيرقابلتوجيه موارد  منظوربهزمينه شكنجه 

وحشيانه با مظنونان، رفتار دادستان عمومي جورج بوش، به تالش براي حسن تعبير از سوء
و منسوخ و » هاي پيشرفته بازجوييتكنيك« عنوانبهسازي هايي چون غرقروش ازجمله

  هاي ژنو؛قديمي به شمار آوردن كنوانسيون
، رئيس وقت سازمان اطالعات مركزي 16اقدام ژنرال مايكل هيدن همچنيناشاره به  د)

قانوني كه منجر به نقض آن به آمريكا (سيا) به ترغيب مجريان قانون به حفظ وجهه 
  شد؛صورت محرمانه مي

م در تفاوتي در قبال حقوق بشر به اقدام حاكمان متخاصاشاره به منجر شدن اين بي ه)
ت ن تحكشورهاي ديگر به يافتن بهترين راه براي طفره رفتن از موارد نقض گسترده آ

ز تن ا حبس يك ميليون اقدام دولت چين به توجيه ازجملهعنوان مبارزه با تروريسم، 
ها به كيانگ تا زمان ناگزير شدن آنتبار در سينشهروندان ايغور و ديگر مسلمانان ترك

  ترك دين، فرهنگ و زبان خود؛
يه جمهور تركاشاره به همچنين اقدام رجب طيب اردوغان و عبدالفتاح سيسي، رؤساي و)

ري ق و به واقع بدون برخورداود تحت اين منطخها هزار تن از مردم و مصر به حبس ده
ساله و  14از مدارك و شواهد الزم در اين زمينه و اقدام رژيم اسرائيل به توجيه حصر 

 بمباران ادواري مردم غزه؛

به جاي استفاده از » جنگ جهاني با تروريسم«اشاره به اقدام دولت بوش به اعالم روند  ز)
نايات دهشتبار يازدهم سپتامبر، كه به قانون در راستاي پرداختن به ج ياجراابزارهاي 

رفت اسامه بن الدن، رهبر گوشه گوشه اين جهان و فراتر از مرزهاي افغانستان كه گمان مي
                                                            

١٤ John Yoo 
١٥ Alberto Gonzales 
١٦ Gen. Michael Hayden 
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القاعده در آن مخفي شده است، كشيده شده و منجر به حبس مظنونان متعددي تحت 
ان پايان جنگ و بدون تفهيم اتهام يا برگزاري محاكمه تا زم» جويان متخاصمستيزه«عنوان 

هاي نامحدود در زندان گوانتانامو را در حقيقت براي هميشه شد و زمينه الزم براي حبس
 فراهم آورد؛

اشاره به منجر شدن پاراديم جنگ به توجيه كشتار مظنونان در هر كجاي جهان و در  ح)
اس قانون غالب موارد با ارائه كمترين ميزان شواهد و مدارك: اين در حالي است كه بر اس

هاي مجري قانون ملزم به دستگيري مظنونان در هر زمان ممكن المللي حقوق بشر مقامبين
ممانعت از بروز تهديد  منظوربهآخرين راه چاره  عنوانبهو تنها استفاده از نيروي مرگبار 

  براي حيات ديگران هستند؛
 عنوانبههاي ادعايي ستشمار آوردن تروريبه به متحدهاياالتاشاره به اقدام دولت  ط)

ها، معموالً در حمالت انجام شده با آن زدهشتابجو و مبارز جهت توجيه كشتن ستيزه
ها با منطقه جنگي مربوط به نيروهاي آمريكايي پهپاد يا ديگر هواپيماها، حتي زماني كه آن

 در كشورهايي چون، يمن و سومالي؛ ازجملهبسيار فاصله داشتند، 

برداري به دليل بهره متحدهاياالتراس و انزجار اكثريت مسلمانان اشاره به ه ي)
توجيه حمالت يازده سپتامبر و ديگر حمالت و  منظوربهآميز القاعده از اسالم انحراف

  نخستين قربانيان تروريسم؛ عنوانبههمچنين به شمار آمدن مسلمانان در سطح جهاني 
هاي آمريكا از زمان دولت بوش تا ي تمامي دولتهاحال منجر شدن اقداماشاره به درعين ك)

دانلد ترامپ به قرار گرفتن مسلمانان در معرض درجات متفاوتي از ظن، نظارت پليس، 
عنوان سازي براي بازجويي، هدف قرار گرفتن براي به دام انداختن و زنداني شدن بهپرونده
ب جوامع مسلمان جهت همكاري رفتار به جاي ترغيهاي عيني: گفتني است كه اين سوءشاهد

  ها شده است؛هاي بالقوه تروريستي، موجب بيگانه سازي آندر شناسايي تهديد
اين موارد نقض حقوق بشر تقريباً در سراسر جهان با معافيت و  شدنمواجهاشاره به  ل)

ه ها جهت مورد پيگرد قرار دادن يا تحقيق در زمينمصونيت از مجازات و ناكام ماندن تالش
ها، به استثناء موارد ناچيز پيگرد نظاميان شكنيهاي انجام شده و ديگر موارد قانونشكنجه
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شمار آمدن شكنجه منجر به به اوباماجمهوري باراك رده پايين، كه حتي در زمان رياست
 عنوانبهجنايت و در حقيقت مورد استفاده قرار گرفتن از آن  عنوانبهها تنها در كتاب

 سياسي شده است؛اي گزينه

ات براي به حفظ روند معافيت از مجاز متحدهاياالتشمار آمدن اقدام دولت اشاره به به م)
ت يازدهم طراح ادعايي حمال 5دليل اصلي عدم محاكمه هيچ يك از  عنوانبهشكنجه 
 ينز ثمره ابرداري تمام و كمال اآشكار نشدن موارد اِعمال شكنجه و بهره منظوربهسپتامبر، 

 ها؛روش

گرامي  زمانهم عنوانبهشمار آمدن بيستمين سالگرد حمالت يازده سپتامبر اشاره به به ن)
رست ناد وداشتن ياد قربانيان اين حادثه و هم ارزيابي مجدد جوانب به شدت گمراهانه 

  واكنش دولت آمريكا در قبال آن؛
ان زند ، بلكه تعطيلياشاره به فرا رسيدن زمان نه تنها محكوميت شرارت تروريسم س)

 تفهيم اتهام و زنداني مسِن همچنان محبوس در اين زندان بدون 39گوانتانامو با آزاد كردن 
  ب؛ها در دادگاهي مناسمورد محاكمه قرار دادن مابقي آن

ه حبس ببوط اشاره به همچنين فرا رسيدن زمان الزم براي پيگرد افرادي كه دستورهاي مر ع)
  مينه؛ين زاميته اطالعاتي سنا در صادر كرده و انتشار گزارش كامل ك مخفيانه و شكنجه را

تأكيد بر فرا رسيدن زمان پايان بخشيدن به جنگ با تروريسم و اذعان به اين امر كه در  ف)
غياب يك منازعه مسلحانه واقعي، با جرائم تروريستي بايد همچون ساير جرائم جدي در 

هاي نامحدود و حبس هرگونهوق بشر و به دور از المللي حقمحدود و قالب قانون بين
 .17، مبارزه كردزدهشتابكشتارهاي 

  
  
 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 17

 https://www.hrw.org/news/2021/09/09/9/11‐unleashed‐global‐storm‐human‐rights‐abuses 
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  *كانادا
، 1400 شهريورماه 17انتشار گزارش از سوي روزنامه گلوب اند ميل، در روز چهارشنبه  -

افروزي در يمن با در خصوص درخواست سازمان ملل از كانادا براي متوقف ساختن جنگ
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  ربستان سعودي.فروش سالح به ع

اشاره به قرار گرفتن كانادا از سوي كارشناسان سازمان ملل، كه جنگ يمن را مورد  الف)
پردازند، نظارت قرار داده و به تحقيق در زمينه وقوع احتمالي جنايات جنگي در آن مي

  روزاننده جنگ در يمن؛براي دومين سال متوالي در فهرست كشورهاي براف
كشور  5اشاره به اقدام كارشناسان سازمان ملل به مشتمل كردن كانادا در فهرست  ب)

فروشنده سالح به كشورهاي درگير در منازعه يمن كه در آن ائتالف به رهبري عربستان 
كه به ادعاي اين گزارش مورد حمايت  -سعودي به مبارزه در مقابل نيروهاي انصارا... 

 پردازد؛مي -ن قرار دارند ايرا

 كهدرحاليالمللي به ناديده گرفتن و به فراموشي سپردن يمن اشاره به اقدام جامعه بين ج)
بس در آن اندازي براي برقراري آتشجنگ اين كشور وارد هفتمين سال خود شده و چشم

  شود؛نيز ديده نمي
اي در زمينه يمن به تداوم المللي و منطقهرتبه بيناشاره اين گروه از كارشناسان عالي د)

آمريكا، بريتانيا و ايران  متحدهاياالت ازجملهفروش سالح از سوي كانادا و ساير كشورها، 
اي كه اين توجهي به درد و رنج گسترده ترينكوچكهاي درگير جنگ يمن بدون به طرف

  ردم اين كشور به همراه داشته است؛منازعه براي م
كننده كاالهاي نظامي عربستان بزرگترين تأمين عنوانبهشمار آمدن كانادا اشاره به به ه)

ميالدي و همچنين  2020آمريكا و حاكي بودن آمارهاي سال  متحدهاياالتسعودي پس از 
ميليارد دالر  1,3ز جديدترين آمارهاي به دست آمده در اين زمينه مبني بر صادرات بيش ا

هاي مسلسل يا توپ عمدتاً خودروهاي زرهي مجهز به سالح –تجهيزات دفاعي كانادايي 
  به رياض؛ –
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يكي  عنوانبهميليارد دالري فروش خودروهاي زرهي به عربستان،  15اشاره به قرارداد  و)
ا ن كاناديشيپعوامل تداوم صادرات سالح به اين كشور، كه در زمان دولت  ترينمهماز 

از ارسال ميالدي، با آغ 2016منعقد شده بود و البته دولت جاستين ترودو نيز در سال 
  تجهيزات دفاعي به اين كشور موافقت كرد؛

 پارلمان ازجملههاي حقوق بشري و رهبران سياسي غربي، اشاره به درخواست گروه ز)
ن به عربستان اروپا، جهت متوقف ساختن روند فروش سالح از سوي كشورهاي جها

ن ملل ازماسسعودي، با توجه به آمار ارائه شده از سوي دفتر هماهنگي امور بشردوستانه 
ر از هزار تن از مردم اين كشو 233مبني بر منجر شدن جنگ يمن به كشته شدن حدود 

چون  هزار تن كه بر اثر عوامل غيرمستقيمي، 131شامل  – تاكنونميالدي  2014سال 
و  –اند ها جان خود را از دست دادهي، خدمات بهداشتي و زيرساختفقدان مواد غذاي

 تبديل شدن اين منازعه به بدترين بحران بشري جهان؛

ت با هاي پيشين دولت كانادا جهت دور نگاه داشتن خود از اين وضعياشاره به تالش ح)
ها يتكيه بر اين امر كه اين كشور اقدام به فروش تجهيزات حمالت هوايي به سعود

 ننموده است؛

ز عدم ان ااشاره به حاكي بودن عدم تمايل كانادا به متوقف ساختن فروش سالح به عربست ط)
ي ديگر پايان دادن به فروش خودروهاعبارتمواجهه اين پادشاهي با پيامدهاي اقدامات خود: به

 رش است؛پذيكند كه رفتار آن در يمن غيرقابلزرهي اين پيام را به عربستان منتقل مي

 ادا نيزكان اشاره به منجر شدن تداوم ارسال سالح به رو به وخامت نهادن اين جنگ كه ي)
  آيد؛خشي از اين روند به شمار ميهاي خود ببا اقدام

، وزير امور خارجه كانادا، درخواست شد تا نظر 18گفتني است كه از دفتر مارك گارنو ك)
ها را زمان ملل ابراز دارد كه اين دفتر پرسشخود را در مورد گزارش اخير كارشناسان سا

                                                            
١٨ Marc Garneau 
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نيز پاسخي در اين رابطه ارائه نداده  وزارتخانهبه وزارت امور جهاني ارجاع داده و اين 
 .19است

  
  *بريتانيا

، 1400 شهريورماه 30شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز سه -1
 .مترجم افغان از سوي بريتانيا 250اطالعات شخصي در خصوص فاش شدن سهوي 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 
 باافغان كه مترجم  250اطالعات شخصي بيش از اشاره به فاش شدن سهوي  الف)

  ؛كشور بودند در اينيافتن اسكان  در صددكردند و مي يكارهمنيروهاي بريتانيايي 
 به درج انيابني بر اقدام وزارت دفاع بريتاشاره به گزارش بي.بي.سي در اين رابطه م ب)

توانستند گيرندگان پيام مي افراد در پستي الكترونيكي كه تمامي اي از اسامي ايننسخه
د برخي از اين افرا : گفتني است كهها را ببينندهاي آنعكس ها و در برخي موارداسامي آن

  ؛نندكمي اند و در خفا زندگيهنوز از افغانستان خارج نشده
آغاز  ديده و اقدام آن بهاشاره به عذرخواهي اين وزارتخانه از تمامي افراد آسيب ج)

  تحقيقات در اين زمينه؛
 ن تأكيد، ضماشاره به مورد حمله قرار گرفتن دولت بريتانيا از سوي چندين سياستمدار د)

ن جاافتادن خطر  اند از بههايي كه با نيروهاي ناتو همكاري كردهافغانبر هراس بسياري از 
  ؛خود از سوي طالبان

ه به ر مجرمانبكار پارلمان بريتانيا، مبني اشاره به اظهارات جاني مرسر، نماينده محافظه ه)
ثه به حاد شمار آوردن اين اقدام و مسئوليت وزارت دفاع در اين زمينه و منجر شدن اين

  اقب آن؛كاهش عو منظوربهناگزير شدن اين افراد به تغيير مكان خود 

                                                            
  گزارش روزنامه گلوب اند ميل. قابل بازيابي در لينك: 19

 https://www.theglobeandmail.com/politics/article‐canada‐urged‐to‐stop‐fuelling‐war‐in‐
yemen‐with‐saudi‐arms‐sales‐un 
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ان ج لهازجماشاره به مطرح شدن انتقادها در اين زمينه همچنين از سوي مخالفان،  و)
ه مخاطرهيلي، وزير امور خارجه در سايه (از حزب كارگر) به متهم كردن دولت به به

  دليل جان مردم و افكندن بي
 زيرونخستصورت گرفت كه بوريس جانسون،  ازآنپساين اشتباه گفتني است كه  ز)

هزار پناهنده افغان را اعالم كرد و  20در ماه اوت، طرح اسكان مجدد براي حدود  ،بريتانيا
  ؛20مورد تهديد قرار دارندكه اولويت با كساني است كه در بحران كنوني  اظهار داشت

  
، در 1400 شهريورماه 22انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز دوشنبه  -2

ر كشور دعوت شده به نمايشگاه تسليحاتي در فهرست حقوق بش 6 خصوص قرار داشتن
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  وزارت خارجه بريتانيا.

ست كشورهاي كشور قرار گرفته در فهر 6اشاره به اقدام دولت بريتانيا به دعوت از  الف)
أت ور، به ارسال هيهاي حقوق بشري از سوي وزارت خارجه اين كشبرخوردار از اولويت

در  ماهشهريور 23شنبه نمايندگاني به بزرگترين نمايشگاه تسليحاتي اروپا كه از روز سه
  لندن برگزار شده است؛

 20جوز ماشاره به قرار داشتن عربستان سعودي در ميان مدعوين كه دولت بريتانيا  ب)
ر ًال دتي كه احتماتسليحا –ميليارد پوند صادرات تسليحات را به آن صادر كرده است 

رين زرگتبجنگ هفت ساله خونين يمن به كار گرفته شده و جنگي كه از نگاه سازمان ملل 
 بحران بشري جهان را رقم زده است؛

المللي اشاره به اسامي ساير كشورهاي رسماً دعوت شده از سوي وزارت تجارت بين ج)
بحرين،  ازجملهيتي لندن، المللي تجهيزات دفاعي و امنبه نمايشگاه دو ساالنه بين

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 20

 https://per.euronews.com/2021/09/21/uk‐mistakenly‐shares‐personal‐data‐of‐250-afghan‐
interpreters 
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بنگالدش، كلمبيا، مصر و عراق كه از اين كشورها نيز در فهرست كشورهاي برخوردار از 
 است؛ هاي حقوق بشري وزارت خارجه بريتانيا نام برده شدهدغدغه

هاي كارزار مبارزه ، مسئول هماهنگي پژوهش21فريمن -اشاره به اظهارات ساموئل پرلو  د)
كشور از عدم جديت بريتانيا در  6، مبني بر حاكي بودن حضور اين 22اتيبا تجارت تسليح

  رابطه با نظارت بر صادرات تسليحات، صلح جهاني، حقوق بشر يا حاكميت خوب؛
دادن  يا جهت قراريكي از موضوعات مورد توجه بريتان عنوانبهاشاره به سركوب داخلي  ه)

كوب سر ازجملهز موارد حقوق بشري، نام اين كشورها در فهرست كشورهاي برخوردار ا
  تظاهرات در مصر و عراق؛

د بزرگ ويداراشاره به اقدام معترضان در لندن به تالش براي مختل كردن برگزاري اين  و)
 تجمعات ها: البته گفتني است كه اينو اقدام پليس متروپليتن به دستگيري چند تن از آن

  شنبه نيز ادامه يافت؛در روز سه
به اظهارات يكي از سخنگويان دولت بريتانيا، مبني بر اقدام آن به انجام  اشاره ز)

هاي صادراتي گيرانه پيش از دعوت كشورهاي خارجي به همايشهاي سختنظارت
  ؛23اين نمايشگاه ازجمله

 

 شهريورماه 19بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -3
ال رحمانه و غيرقانوني بريتانيا در كانال آبي مانش در قبي، در خصوص اقدام ب1400

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  پناهجويان.
اشاره به غيرمسئوالنه، خطرناك و غيرقانوني به شمار آوردن طرح دولت بريتانيا در  الف)

  ؛24ورهاي مهاجران و پناهجويان در كانال آبي اين كشرابطه با بازگرداندن قايق

                                                            
٢١ Samuel Perlo‐Freeman 
٢٢ Campaign Against Arms Trade (CAAT) 

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 23
 https://www.theguardian.com/politics/2021/sep/13/six‐countries‐invited‐to‐arms‐fair‐are‐
on‐foreign‐office‐human‐rights‐list 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 24
ور دستور وزير كش، در خصوص 1400شهريور ماه  18شنبه بي.بي.سي، در روز پنج انتشار گزارش از سوي شبكه خبري*

  ز:برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند ا .هاي پناهجويانبازگرداندن قايق جهتبريتانيا 
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 ن افراديمخاطره افكندن جااشاره به منجر شدن بازگرداني مهاجران و پناهجويان به به ب)
اشته هاي كوچك انبپناهجويان سوار بر قايق –كه پيشاپيش در شرايطي پر خطر قرار دارند 

ه از پناهجويان افغاني ك ازجملههاي آبي جهان، ترين راهاز جمعيت در يكي از پرتردد
 اند؛ رار گرفتن در معرض آزار و اذيت طالبان از كشور خود گريختههراس از ق

، همتاي 26، وزير كشور فرانسه، خطاب به پريتي پَتِل25اشاره به اظهارات ژرالد دارمنن ج)
ها بر مالحظاتي چون مليت، موقعيت و خود، مبني بر اولويت داشتن نجات جان انسان

  سياست مهاجرتي؛
سئوليت كمك به افراد قرار گرفته در شرايط پر مخاطره در دريا اشاره به برخورداري م د)
بريتانيا، از  ازجملهاي انساني از سوي كشورهاي مستقر در حاشيه درياها وظيفه عنوانبه

                                                                                                                                                            
ي پناهجويان به هايقندن قااقدام پريتي پَِتل، وزير كشور بريتانيا، به اعطاء اختيار به مرزبانان اين كشور جهت بازگردا الف)

و با پناهج 1500در هفته جاري بيش از ه گفتني است ك ها به خاك بريتانيا:ه منظور ممانعت از ورود آنهاي فرانسه، بسوي آب
  ؛اندعبور از كانال مانش خود را از فرانسه به بريتانيا رسانده

ها ود و عدم توافق آنخلد دارمنن، همتاي فرانسوي شهريور ماه، با ژرا 17اشاره به گفتگوي پريتي پتل، در روز چهارشنبه  ب)
المللي كساني ينقوانين دريانوردي ب با مطابقه يادآوري است كه هاي پناهجويان: الزم بدر زمينه چگونگي متوقف ساختن قايق

  قرار دارند، بايد نجات داده شوند؛خطر جاني در معرض كه 
ديدي ه عنوان تههاي پناهجويان و به شمار آوردن آن بسياست عقب راندن قايق اشاره به انتقاد شديد فعاالن حقوق بشر از ج)

  ها؛براي جان آن
راي بهاي اساسي ولويتد) اشاره به اظهارات پريتي پتل، مبني بر به شمار آوردن توقف مهاجرت غيرقانوني به عنوان يكي از ا

  مردم بريتانيا؛
نش ز كانال ماعبور اكار از دولت جهت بازگرداندن پناهجوياني كه با محافظه اشاره به درخواست پيشاپيش نمايندگان حزب ه)

  ؛به فرانسه ،رسندبه بريتانيا مي
  ين زمينه؛رانسه در افموضع  اشاره به سازنده به شمار آوردن گفتگوها با ژرالد دارمنن از سوي خانم پتل و در عين حال عدم تغيير و)
  ود؛تور كار خن در دسدولت بريتانيا بر در اولويت قرار دادن مقابله با قاچاقچيان انسااشاره به تأكيد وزارت كشور و  ز)
گذرند به يمانش م افزايش شمار پناهجوياني كه از كانالاشاره به اظهارات وزير كشور فرانسه مبني بر مرتبط دانستن  ح)

اندن انيا براي بازگردتصميم بريتاست كه فته او همچنين گشگردهاي ديگر:  تر وهاي بزرگاستفاده قاچاقچيان از قايق
  ؛هاي دو طرف بگذاردثيري منفي بر همكاريأتواند تپناهجويان مي

تبارها بيش از هر گروه ديگري در بريتانيا ايرانيميالدي،  2021 سال در يك ساله منتهي به مارسگفتني است كه  ط)
  د.اندرخواست پناهندگي كرده

٢٥ Gérald Darmanin 
٢٦ Priti Patel 
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المللي، كه هم بريتانيا و هاي بينسابقه صدها ساله و قانوني بودن آن بر اساس كنوانسيون
  آيند؛ آن به شمار مي يهم فرانسه از اعضا

ها تنها در شرايط ويژه، به قانوني و اشاره به منجر نشدن دعاوي چون انجام اين اقدام ه)
گامي كه به  هرگونهبه شمار آمدن آن، ضمن تأكيد بر ضرورت اجتناب از  پذيرشقابل

  اي بيشتر در دريا بيانجامد؛بروز مخاطره
: تاكنونيس در سال جاري ميالدي هزار نفر از كانال آبي انگل 12اشاره به عبور حدود  و)

داشته است، اما براي  توجهيقابلاين رقم در قياس با سال گذشته افزايش  كهدرحالي
 كشوري مانند بريتانيا و برخوردار از منابع كافي كامًال قابل مديريت است؛

چنين پيشنهاد دولت بريتانيا در اين رابطه با بحران افغانستان و هم زمانيهماشاره به  ز)
هايي در زمينه مهاجرت مبتني بر مجرم به اقدام دولت به تالش براي تصويب اصالحيه

شان براي ها به هنگام انتظارشمار آوردن افراد پناهجو و فراهم آوردن امكان دستگيري آن
  هاي پناهجويي؛ طي شدن مراحل درخواست

هاي جامعه مدني به گروه اشاره به اقدام آژانس پناهندگان سازمان ملل و بسياري از ح)
ها در كانال انتقاد گسترده از اين اصالحات پيشنهادي، ضمن تأكيد بر منجر شدن بازگرداني

 آيد؛الملل ممنوع به شمار ميهاي دسته جمعي كه بر اساس حقوق بينآبي به اخراج

ها قرنشمار نيامدن به مخاطره افكندن جان پناهجويان در دريا و تضعيف اشاره به به ط)
  ؛پذيرشقابلسياست مهاجرتي مطلوب و  عنوانبهشده در اين رابطه،  اجراسنن 

هاي قانوني امن براي تأكيد بر ضرورت اقدام دولت بريتانيا به ارائه ابزارها و راه ي)
ارائه درخواست پناهجويي،  منظوربهمهاجران مستقر در فرانسه جهت سفر به بريتانيا 

هاي تحصيلي، در به يكديگر، يافتن شغل و دستيابي به فرصتپيوستن اعضاء خانواده 
صورت قصد آن براي كاهش ميزان مهاجراني كه براي رسيدن به خاك اين كشور اقدام به 

  كنند؛عبور از كانال آبي مي
تأكيد بر همچنين ضرورت اقدام دولت فرانسه به متوقف ساختن روند آزار و اذيت و  ك)
  شود؛براي عبور از كانال آبي مي هاان كه منجر به تالش آناستفاده از پناهجويسوء
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هاي مهاجرتي كه حقوق بشر تأكيد بر ضرورت اقدام هر دو كشور به گزينش سياست ل)
  .27دهندرا در اولويت قرار مي

  
  *فرانسه

در  ،1400 مهرماهشنبه اول انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -1
برخي  .نهاد عليه گمرك فرانسه به دليل صادرات سالحدو سازمان مردمت خصوص شكاي

  از: اندعبارتاز محورهاي اين گزارش 
ساسي و االملل فرانسه و مركز حقوق اشاره به صدور بيانيه از سوي سازمان عفو بين الف)

 ريسداري پاا ادگاه امورقضايي به د ايارائه پروندهها به حقوق بشر اروپا، مبني بر اقدام آن
 نتشار علنيدرخواست از دستگاه قضايي فرانسه جهت صدور دستور مبني بر ا منظوربه

امارات  وبه مقصد عربستان سعودي  ويژهبهاسناد مربوط به صادرات تجهيزات جنگي 
  ؛عربي متحده

ده اي استفح برااسناد مربوط به فروش احتمالي سال ءافشااشاره به امتناع گمرك فرانسه از  ب)
د نهاد به تشكيل پرونده عليه اين نهاهاي مردمو از اين روز اقدام اين سازمان در جنگ يمن

 نازعات مختلف؛در م هاي فرانسويكاربرد سالحدولتي، ضمن ابراز نگراني در زمينه 

راه نظارت  مانعي بزرگ بر سر عنوانبهتأكيد بر به شمار آوردن فقدان شفافيت  ج)
كت شره كدموكراتيك بر روند صادرات تسليحات فرانسه: گفتني است  پارلماني، قضايي و

  ؛بوده استاين پرونده ر بين شاكيان اي تحقيقاتي ديسكلوز نيز درسانه
بازرسان سازمان ملل متحد تسليحاتي كه توسط اين در حالي است كه بنا بر اظهارات  د)

ده، در سال گذشته آتش هاي متخاصم در يمن داده شهاي غربي و ايران به طرفقدرت
  ؛28ورتر كرده استشعلهرا جنگ در اين كشور 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 27

 https://www.hrw.org/news/2021/09/10/uks‐unlawful‐cruelty‐english‐channel 
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 28
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، 1400 شهريورماه 23شنبه الملل، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2
گرايانه و استفادهپذيري با توجه به كاربرد سوءدر خصوص آشكار شدن ضرورت مسئوليت
برخي از محورهاي  .29ع پيوسته در منطقه ردونغيرقانوني پليس از زور در حادثه به وقو

  از: اندعبارتاين گزارش 
ن الملل در فرانسه در زمينه حاكي بوداشاره به گزارش جديد سازمان عفو بين الف)

در ماه  سركوب انجام شده از سوي پليس در جشنواره موسيقي تكنيوال در نزديكي ردون،
ون، مكر ق بشر، همزمان با اقدام امانوئلژوئن سال گذشته ميالدي، از موارد نقض حقو

ها در زمينه مدرنيزه كردن سياست امنيت جمهوري فرانسه به پايان دادن به مشورترئيس
  عمومي؛

اب گاز ميالدي، به پرت 2021ژوئن سال  18اشاره به اقدام پليس فرانسه، در روز  ب)
دگان در فستيوال كننمشاركت سويبهو انفجاري  ضد شورشهاي آور و نارنجكاشك

، همچنين ازآنپسساعت در يك روز و روز  7برگزار شده در مكاني فاقد مجوز، به مدت 
شدن  هاي پخش موسيقي كه منجر به قطعاقدام مأموران پليس به تخريب غيرقانوني سيستم

  كنندگان شد؛ها تن از شركتمأمور پليس و ده 11دست يك مرد جوان و آسيب ديدن 
به اين  الملل فرانسه به تحليل واكنش مأموران قانوناقدام سازمان عفو بيناشاره به  ج)

ها ههاي انجام شده با دالمللي حقوق بشر، با استفاده از مصاحبهرويداد در قالب قانون بين
  ها و ساير اسناد به دست آمده در اين زمينه؛تن از افراد حاضر در محل و ويدئو

 ري ود به دست آمده از عمليات پليس ردون از غيرضرواشاره به حاكي بودن شواه د)
نه در زمي ملل نامتناسب بودن استفاده از زور بر اساس قانون فرانسه و اصول اوليه سازمان

  استفاده از زور؛
الملل در فرانسه، مبني بر ، رئيس سازمان عفو بين30اشاره به اظهارات سسيل كودريو ه)

كنندگان يك فستيوال ساده راستاي پراكنده نمودن مشاركتاينكه عمليات مأموران قانون در 

                                                                                                                                                            
 https://per.euronews.com/2021/09/23/france‐ngos‐bring‐case‐against‐customs‐over‐
weapons‐exports 
٢٩ Redon 
٣٠ Cécile Coudriou 
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 قبولغيرقابلها و حتي قطع عضو شده، محققًا و قطعاً ديدگيكه منجر به جراحات و آسيب
  بوده است؛

ز استفاده نه ااشاره به احترام نگذاردن مأموران قانون به اصول ضرورت و تناسب در زمي و)
است يا  يي قانوني بودهممنوعيت اين گردهما اينكهرغ از الملل، فازور بر اساس حقوق بين

  كنندگان متوسل به خشونت شده بودند؛برخي از مشاركت اينكهخير و يا 
ميالدي، به  2019، در سال 31اشاره به منفرد نبودن اين حادثه و كشته شدن استيو كانيسو ز)

ن اقدام سازمان عفو هنگام عمليات شبانه پليس در يك ميهماني در شهر نانت و همچني
  ديدگي معترضان در سراسر فرانسه؛الملل به تهيه گزارش در زمينه ديگر موارد آسيببين
رورت ضاز  تأكيد بر حاكي بودن تكرر موارد استفاده افراطي از زور در عمليات پليس ح)

ان هاي فرانسه جهت نشان دادن واكنش اضطراري در اين زمينه و پايدرخواست از مقام
  شيدن به موارد نقض حقوق بشر در اين رابطه؛بخ
هاي زدايانه با توجه به وقوع مكرر صحنهراهبردهاي تنش تأكيد بر ضرورت اجراي ط)

ها، همچنين لزوم كنندگان در تجمعهاي جدي به مشاركتبار و وارد آمدن آسيبخشونت
ز استفاده انه ل در زمياقدام پليس به احترام گذاردن به حقوق بشر و اصول اوليه سازمان مل

  زور در راستاي تضمين ايمني مردم؛
ها ه آنبردم رفتن مشروعيت مأموران قانون و كاهش ميزان اعتماد م اشاره به زير سؤال ي)

  گرايانه از زور؛استفادهگرايانه، غيرقانوني و سوءبه استفاده افراط اقدامشانبا توجه به 
 ادثه ازين حزمينه مرد جواني كه دست خود را در ا اشاره به انجام تحقيقات اوليه در ك)

ود مينه و نبتأكيد بر منجر شدن فقدان ارزيابي ضروري در اين ز حالدرعيندست داد و 
ر يس دمستقل براي انجام تحقيق در رابطه با اتهامات مربوط به خشونت پل سازوكاري

  ص؛صوخپذيري در اين فرانسه به ابراز نگراني در زمينه مسئوليت
هاي تأكيد بر ضرورت پاسخگو نمودن و به مجازات رساندن مأموران پليس و مقام ل)

  ها در رابطه با اين عمليات و بررسي استفاده افراطي از زور در آن؛فرادست آن
                                                            

٣١ Steve Caniço 
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ه ر موارد استفادعامل مؤثر د عنوانبهت از مجازات شمار آوردن روند معافياشاره به به م)
  رقانوني از زور؛گرايانه و غياستفادهافراطي، خودسرانه، سوء

رات به هاي مجري قانون به شكستن قوانين، فرامين و مقراشاره به تمايل بيشتر مقام ن)
  با پيامدهاي اقدامات خود؛ شدنمواجهها از هنگام عدم هراس آن

انجام  منظوربهالملل جهت ايجاد نهادي مستقل عفو بين اشاره به درخواست سازمان س)
  گرفته عليه مأموران مجري قانون؛ قيق در زمينه شكايات صورتتح
هاي انفجاري اشاره به درخواست از دولت فرانسه جهت ممنوعيت استفاده از نارنجك ع)

حصول  منظوربههاي مداخله مأموران پليس در عمليات پليس و تجديدنظر در زمينه روش
زدايانه، در راستاي كاهش استفاده اي تنشها بر گفتگو و راهبردهاطمينان از مبتني بودن آن

 .32از زور و مخاطرات ناشي از موارد نقض حقوق بشر
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