
   
   
 

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1400 آذرماه
380901400  

   

 
ي 

شر
ق ب

حقو
مه 

رنا
 كا

ي به
گاه

ن
الت

ايا
سه 

ران
و ف

نيا 
ريتا

ا، ب
ناد

 كا
كا،

مري
ه آ

حد
مت

)
17(  

 
دي

هبر
ش را

زار
گ

  
83/ 

14
00

  

  



  2                                                                                                                               83گزارش راهبردي 

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



  3                                     )17( امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه متحدهاالتيا نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

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

ها و ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400 آذرماهآمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در 
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمدهاخبار آشكار به 

خالصه به  صورتبه، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي ١گروهي
  شرح زير است:

  
  آمريكا متحدهاياالت*
، در 1400 آذرماه 12انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز جمعه  -1

ي به سياست مهاجرت متحدهتاياالهاي حقوق بشري از بازگشت انتقاد گروه خصوص
 اندعبارتحورهاي اين گزارش برخي از م جمهوري سابق اين كشور.دانلد ترامپ، رئيس

  از:
، از تصميم دولت جو بايدن متحدهاياالتهاي حقوق بشري اشاره به انتقاد گروه الف)
اجرتي دولت سابق: گفتني است كه به سياست مهجمهوري اين كشور، به بازگشت رئيس

 جمهوري دانلد ترامپ مهاجراني كه خود را به مرز مكزيك و آمريكادر زمان رياست
هاي اين كشور، در مكزيك شان در دادگاهرساندند بايد تا پايان رسيدگي به درخواستمي
  ؛»سياست ماندن در مكزيك« -ماندند مي
از سوي شوراي مهاجرت  متحدهاياالتاين تصميم دولت  شمار آوردناشاره به به ب)

ت كه با از روز سياهي براي اين كشور و حاكميت قانون: گفتني اس عنوانبهآمريكا 
 تحت سرگيري اين رويكرد، هزاران مهاجر ناگزير به ماندن در مرز مكزيك و آمريكا

  شوند؛شرايطي خطرناك مي
                                                            

 Middle Eastتحليلي ميدل ايست مانيتور ( –پايگاه خبري  )؛Human Rights Watchقوق بشر (بان حسازمان ديده 1

Monitor (MEMO)(؛ ) شبكه خبري يورونيوزEuronews شبكه خبري بي.بي.سي ()؛BBC.Com؛ خبرگزاري آناتولي( 
)Anadolu  Agency(؛ ) روزنامه گاردينThe  Guardianروزنامه ديلي صباح ( )؛Daily  Sabah روزنامه داالس ) و

 ).The Dallas Morning Newsمورنينگ نيوز (
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توصيف كرده و پس از » غيرانساني«روش را اين در حالي است كه جو بايدن اين  ج)
انتخاب به رياست جمهوري آن را به حالت تعليق درآورده بود: اما در ماه اوت سال جاري 

در نحوه لغو اين قانون  اينكهميالدي، يك قاضي دادگاه فدرال آمريكا، حكمي مبني بر 
 ض به آن را داشت؛تخلف صورت گرفته است، صادر كرد، كه البته دولت بايدن قصد اعترا

خواهان از تصميم بايدن به احياء سياست دولت سابق و اشاره به استقبال جمهوري د)
  راهي جهت بازگرداندن نظم به مناطق مرزي آمريكا؛ عنوانبهتوصيف آن 

  دريافت امتيازاتي چون،  يازااشاره به پذيرش اين سياست از سوي دولت مكزيك در  ه)
اضاي مهاجرت به شش ماه و استفاده از طرحي در چهارچوب كاهش زمان رسيدگي به تق

  برنامه توسعه براي آمريكاي مركزي؛
هاي مرزي دانلد اشاره به همچنين اقدام جو بايدن به تداوم يكي ديگر از سياست و)

دهد تا مهاجران را به داليل كه به دولت آمريكا اين امكان را مي» 42عنوان «ترامپ، به نام 
  ، به سرعت اخراج كند؛19 –مچون مقابله با شيوع بيماري كوويد بهداشتي، ه

هاي نهادهاي حقوق بشري و خيريه مبني بر قرار گرفتن مهاجران اشاره به اظهارات مقام ز)
ربايي، تجاوز مورد آدم 1500بازگردانده شده از آمريكا به مكزيك، در معرض بيش از 

 جنسي و آزار و اذيت؛

سياست  ياجرابه  متحدهاياالتكوميت قرار گرفتن تصميم دولت اشاره به مورد مح ح)
هاي حمايت از مهاجران و برخي از نمايندگان حزب مهاجرتي دانلد ترامپ، از سوي گروه

  دموكرات در كنگره؛
اين در حالي است كه جو بايدن حتي مشموالن اين برنامه را افزايش داده، به نحوي كه  ط)

گيرد و به اين ترتيب، دامنه اين انند اهالي هائيتي را نيز در بر ميمهاجران غيراسپانيايي، م
  تر شده است؛جمهوري دانلد ترامپ نيز گستردهسياست از دوران رياست

اشاره به محكوميت اين اقدام از سوي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل و تأكيد  ي)
  ياست؛اين س ياجراآن بر عدم همكاري در 
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هاي مدني آمريكا مبني بر منجر شدن هاي اتحاديه آزاديه اظهارات مقاماشاره ب ك)
استفاده قرار گرفتن مهاجران و قرار بازگشت به اين سياست در شرايط كنوني به مورد سوء

  ؛2ها در معرض شكنجه، تجاوز جنسي و مرگگرفتن آن

  
، 1400 آذرماه 9شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه داالس مورنينگ نيوز، در روز سه -2

از  و مكزيك متحدهاياالتر در مرز هاي جدا شده از يكديگدر خصوص رنج خانواده
ر هاي يك مطالعه داختالل استرس پس از سانحه، اضطراب و افسردگي، بر اساس يافته

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  اين زمينه.
اي جديد در زمينه جداسازي قهري مطالعههاي پژوهشگران در اشاره به يافته الف)

الدين و بسياري از و يابتالو مكزيك، مبني بر  متحدهاياالتها از يكديگر در مرز خانواده
ز ارواني، همچون اختالل استرس پس  –كودكان به اختالالت بلندمدت و جدي روحي 

  سانحه، اضطراب و افسردگي؛
تاون و طالعه بر پزشكان دانشگاه جورجاشاره به مشتمل شدن تيم پژوهشي اين م ب)

ز تن ا 31هاي پزشكي مبتني بر سالمت روحي دانشگاه ميشيگان كه به بررسي ارزيابي
به  ه مدتعالئم اين اختالالت رواني تا چ اينكهكودكان و والدين جدا شده پرداخته و 

ابي به ين ارزيها به هنگام انجام اطول انجاميده است: گفتني است كه اكثر اين خانواده
  يكديگر پيوسته بودند؛

الدي، مي 2018و  2017هاي ، در سالمتحدهاياالتاشاره به اقدام وزارت امنيت داخلي  ج)
ز ور از مرشان به هنگام ورود به اين كشبه جداسازي قهري هزاران تن از كودكان از والدين

 مكزيك؛

به جدا كردن  متحدهاياالتولت هاي ماندگار ناشي از اقدام داشاره به تشريح آسيب د)
سياستي كه از ماه  –كودكان و والدين پناهجو از يكديگر بر اساس سياست تحمل صفر 

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 2

 https://www.bbc.com/persian/world‐59518170 
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، در شهر ال پاسو، 2017در تابستان سال  ابتداميالدي آغاز شد و  2018آوريل سال 
  درآمد؛ اجراآزمايشي به  صورتبه
شان به جدايي قهري كودكان از والديناين برنامه آزمايشي  ياجرااشاره به منجر شدن  و)

ها قرار پس از آن كه به دليل عبور از مرز زنداني شدند و تحت تأثير بيشترين آسيب
  به وقوع پيوسته داشته باشند؛ برايشانگرفتند، بدون آن كه دركي از تحوالتي كه 

مطالعه به  ارزيابي انجام شده در اين 31ارزيابي پزشكي از  12اشاره به مرتبط بودن  ز)
شان جدا شده و هر يك تركيبي از عالئم مربوط به اختالل استرس كودكاني كه از والدين

دو كودكي كه  ازجملهپس از سانحه، اختالل اضطراب و افسردگي را از خود نشان دادند، 
حتي پيوند  چراكهشان گذشته بود، ها با والدينيك سال از پيوند آن كمدستبه مدت 
  هاي روحي به كودكان شود؛تواند موجب وارد آمدن آسيبلدين نيز ميمجدد با وا

كه از كشورهاي  جويانيپناهاشاره به مشتمل شدن افراد مورد بررسي در اين مطالعه بر  ح)
هاي هاي گروه، گواتماال و ال سالوادور آمده و از مخاطراتي چون، خشونتهندوراس

هاي تبهكار، اخاذي و ته شدن قهري در گروههاي جنسيتي، به خدمت گرفتبهكار، خشونت
شناسي مهاجرت، اند: گفتني است بر اساس گزارش كارگروه رواناستفاده گريختهسوء

و ال سالوادور از  هندوراسميالدي،  2018شناسي آمريكا در سال وابسته به انجمن روان
 آيند؛بارترين كشورهاي جهان به شمار ميخشونت

بر  متحدهاياالتكودك از والدين خود در مرزهاي  5400ن بيش از اشاره به جدا شد ط)
هاي مدني آمريكا: اين در حالي است كه به اساس آمار به دست آمده از اتحاديه آزادي

هاي اين هاي فناوري اطالعاتي وزارت امنيت داخلي و چالشدليل محدوديت سامانه
ي جدا شده از يكديگر، تخمين آمار دقيق هاوزارتخانه در زمينه شناسايي و رديابي خانواده

 ناپذير است؛كودكان جدا شده امكان

، بر اساس آخرين تاكنونكودك به والدين خود  1727 كمدستاشاره به عدم پيوستن  ي)
ها در ماه سپتامبر سال جاري ميالدي: گفتني پيوند خانواده بين سازمانيگزارش گروه ويژه 

 نيست؛است كه اين برآورد نيز دقيق 
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هاي مسئول به تالش براي رديابي كودكان و شمار آوردن عدم اقدام نهاداشاره به به ك)
 اين سياست مهاجرتي و باردهشتيكي از جوانب  عنوانبههاي جدا شده، خانواده

ها به بازپروري و ضرورت اقدام دولت به فراهم آوردن منابع اشاره به نياز اين خانواده ل)
  ؛3ر اين زمينهو خدمات الزم د

  
، 1400 آذرماه 2شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -3

ايت ر حمدر خصوص ضرورت اقدام كنگره به انجام تحقيق در زمينه ناكارآمدي پنتاگون د
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  از شهروندان غيرنظامي.

 متحدهالتاياهاي وزارت دفاع ي يا فقدان اراده الزم از سوي مقاماشاره به ناكارآمد الف)
ورود  رورتضآمريكا (پنتاگون) در زمينه حل معضل خود در رابطه با تلفات غيرنظاميان و 

  البته ديرهنگام كنگره به اين موضوع؛
روهاي م نياشاره به تحقيق انجام شده از سوي روزنامه نيويورك تايمز مبني بر اقدا ب)

 2019وريه، در سال تن از غيرنظاميان شهر باغوز در س 64به كشتن تا  متحدهاياالتنظامي 
ه كابل ي، بميالدي، كه همچنين يادآور حمله پهپادي آمريكا در ماه اوت سال جاري ميالد

  كودك كشته شدند؛ 7 ازجملهغيرنظامي،  10است كه بر اثر آن 
، در واكنش به گزارش متحدهاياالتفاع ، وزير د4اشاره به اظهارات لويد آستين ج)

نيويورك تايمز، مبني بر تعهد نيروهاي نظامي آمريكا به حمايت از غيرنظاميان، ضمن تأكيد 
  هاي بيشتر در اين زمينه؛بر لزوم انجام اقدام

 ام تجديددر رابطه با انج متحدهاياالتاشاره به عدم تمايل يا ناكارآمدي وزارت دفاع  د)
در  كه نه تنها زم در زمينه اقدامات خود در راستاي نجات جان غيرنظاميانهاي النظر
 سال گذشته جريان داشته است؛ 20هاي اخير، بلكه در سال

                                                            
  گزارش روزنامه داالس مورنينگ نيوز. قابل بازيابي در لينك: 3

 https://www.dallasnews.com/news/2021/11/30/families‐separated‐at‐the‐us‐mexico‐
border‐suffer‐ptsd‐anxiety‐and‐depression‐study‐finds 
٤ Lloyd Austin 
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تأكيد بر ضرورت انجام تحقيقات مستقل در زمينه اصالح اين روند با مداخله كنگره و  ه)
  با توجه به هزينه باالي ناشي از اين ناكارآمدي متداوم؛

هاي نيروهاي نظامي اين دفاع آمريكا به همواره تقدير از تالش اشاره به اقدام وزارت و)
ها پيش از پذيرش مسئوليت در زمينه كشور در راستاي تحديد آسيب به غيرنظاميان، مدت

حفظ جان غيرنظاميان دشوارترين وظيفه  اينكهحمالت كابل و باغوز، ضمن تأكيد بر 
ها، مطالعات، فرآيندهاي عملياتي و ته با توجه به ميزان آموزشنيروهاي نظامي است، كه الب

آيد؛ اما با اين همه كشتار اي اظهارنظري حقيقي به شمار ميهاي تاكتيكي، تا اندازهدستور
 غيرنظاميان همچنان ادامه يافته است؛

ي يا المللمرگ غيرنظاميان در برخي مواقع، نقض حقوق بشردوستانه بين اينكهاشاره به  ز)
گيري به وقوع در مواردي كه خطايي در زمينه هدف ازجملهآيد، قوانين جنگي به شمار مي

پيوندد، همچنين اين رويدادها در برخي مواقع، پيامد غيرعمدي حاصل از استفاده از مي
خوانند: در هر حال آنچه مي» تلفات جانبي«نيروي مرگبار است كه نيروهاي نظامي آن را 

آيد و هاي غيرنظاميان اولويت به شمار نمياست كه كاهش آسيب مشخص است اين
  پذيري معناداري نيز در اين زمينه انجام نپذيرفته است؛مسئوليت

نيروهاي  اينكهاشاره به حاكي بودن گزارش نيويورك تايمز در زمينه رويداد باغوز مبني بر  ح)
ر راستاي ممانعت از وقوع تلفات شده د هاي تعيينتوانند ضمانتمي متحدهاياالتنظامي 

آميزي چون، دفاع از خود تكيه كنند هاي به شدت ابهامغيرنظاميان را ناديده بگيرند و بر توجيه
درصد از حمالت خود به كار برده، حتي  80توجيهي كه واحد نظامي مسئول اين حادثه در  –

 اند؛ع پيوستهدر مواقعي كه اين حمالت بسيار دورتر از خط مقدم جبهه به وقو

ها مبني بر رديابي محل استقرار يك نفر گفتني است كه در حمله كابل نيز، ارزيابي ط)
از  متحدهاياالتاين ادعا كه نيروهاي نظامي  اينكههاي متمادي نادرست بوده و براي ساعت

 ها در ميان نيروهاي نظامي جهان برخوردارند، تنها زماني صحت داردگيريترين هدفدقيق
  پيوندد؛گيري درست انجام شود، امري كه آشكارا در غالب موارد به وقوع نميكه هدف
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نجام ابطه با ر رااشاره به همچنين ابراز نگراني بيشتر در زمينه ناكارآمدي وزارت دفاع د ي)
ل هاي الزم پس از وقوع اين حمالت: گفتني است كه اگر چه يك وكينظارت و بازبيني

قوق بشردوستانه حباغوز احتماالً نقض  2019رش داد كه حمالت سال درنگ گزانظامي بي
هاي نظامي از هيچ تالشي براي پنهان شود كه ديگر مقامالمللي بوده است، اما ادعا ميبين

ينه اين زم پذيري درنگاه داشتن اين رويداد فروگذار نكردند، كه اين امر متضاد با مسئوليت
 است؛ 

هاي مديد به زير سؤال بردن اعتبار هاي حقوق بشري براي مدتهاشاره به اقدام گرو ك)
ار هاي وزارت دفاع در زمينه تلفات غيرنظاميان: گفتني است كه از زمان انتشگزارش

غيرنظامي  4 تنها كشتن متحدهاياالتميالدي، دولت  2019گزارش حمالت سوريه در سال 
ه كشت 60رجويي شناسايي وضعيت پيكاتواند را به رسميت شناخته و ادعا نموده كه نمي

 شده ديگر را با قاطعيت تعيين كند؛

ر طول دهاي قاطعانه بر عمليات نظامي تأكيد بر ضرورت اقدام كنگره به انجام نظارت ل)
  ها كه عملي نشده است؛اين سال

ر اين تي دگفتني است كه كميته نيروهاي مسلح مجلس نمايندگان پيشاپيش آغاز تحقيقا م)
مين هدرنگ نه را اعالم كرده و الزم است كه كميته نيروهاي مسلح مجلس سنا نيز بيزمي

 اقدام را به انجام برساند؛

ر بتأكيد بر ضرورت مشتمل شدن اين تحقيقات نه تنها بر حمالت منفرد، بلكه  ن)
هاي الزم در زمينه ارائه راهنمايي متحدهاياالتهاي سيستميك نيروهاي نظامي ناكارآمدي

ها ضمانت رفتنگدر رابطه با آسيب به غيرنظاميان، پيگيري تحقيقات در اين زمينه و ناديده 
ي هاي الزم: گفتني است كه مدت زمان اين تحقيقات بايد شامل عمليات نظامو نظارت

  امبر باشد؛در طول بيست سال گذشته، از زمان وقوع حمالت يازده سپت متحدهاياالت
چه كنگره بايد نقش نظارتي خود را ارتقاء بخشد، اما نبايد از خاطر اگر  اينكهاشاره به  س)

كند و وظيفه او ايجاد فضايي جمهوري ايفاء ميبرد كه نقش اصلي در اين ميان را رئيس
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براي خاطرنشان كردن اين امر است كه مرگ غيرنظاميان و پنهان كردن حقايق در اين زمينه 
 به هيچ عنوان پذيرفته نيست؛

جمهوري دانلد ترامپ كه قوانين وقوع پيوستن حمله سوريه در زمان رياستره به بهاشا ع)
رخ دادن حمله  حالدرعينود و ها را تضعيف نممرتبط با حمايت از غيرنظاميان در جنگ

 نتظاراگفتمان مؤكد وي در زمينه حقوق بشر كه  باوجودكابل تحت نظارت جو بايدن و 
ها يتاگون به پرداختن به ناكارآمدد جهت موظف كردن پنرفت از تمامي اختيارات خومي

  به وقوع نپيوسته است؛ تاكنونكه اقدامي  –در اين رابطه بهره گيرد 
هاي مستقل رويدادهايي مانند حمله سوريه، آخرين گفتني است كه بدون انجام نظارت ف)

به همراه خواهد عمليات نيروهاي نظامي آمريكا نخواهد بود كه تلفات غيرنظاميان را 
توان از مرگ غيرنظاميان بيشتر ممانعت به عمل آورد كه روند داشت و تنها در صورتي مي

  ؛5تحقيقات و نظارت در اختيار پنتاگون قرار نداشته باشد

  
وص افزوده ، در خص1400 آذرماهانتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز اول  -4

 ار.هاي در حال عدول براي نخستين به فهرست دموكراسيآمريكا ب متحدهاياالتشدن نام 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

هاي المللي دموكراسي و كمكاشاره به انتشار گزارش از سوي مؤسسه بين الف)
آمريكا به  متحدهاياالت، مستقر در استكهلم سوئد، مبني بر افزوده شدن نام 6انتخاباتي

هاي در حال عدول براي نخستين بار، با توجه به رو به وخامت نهادن فهرست دموكراسي
  ميالدي؛ 2019وضعيت دموكراسي در اين كشور از سال 

، اينكه، يكي از نويسندگان اين گزارش، مبني بر 7اشاره به اظهارات الكساندر هودسون ب)
ته و حتي در سال داش توجهقابلدر زمينه ارتقاء دموكراسي عملكردي  متحدهاياالتاگر چه 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 5

 https://www.hrw.org/news/2021/11/23/congress‐needs‐investigate‐pentagons‐failure‐
protect‐civilians 
٦ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) 
٧ Alexander Hudson 
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هاي هاي خود در اين زمينه را بهبود بخشيده، اما كاهش آزاديميالدي، شاخص 2020
مدني و ميزان نظارت بر دولت حاكي از آن است كه اين كشور در زمينه اصول بنيادين 

  دموكراسي با معضالت جدي مواجه است؛
عطفي تاريخي در  نقطه انعنوهبميالدي  2021 – 2020شمار آوردن سال اشاره به به ج)

ج ، مشروعيت نتايمتحدهاياالتجمهور سابق اين راستا، زماني كه دانلد ترامپ، رئيس
  در اين كشور را زير سؤال برد؛ 2020انتخابات سال 

يكا، آمر اشاره به، از سوي ديگر، كاهش كيفيت آزادي تشكيل اجتماعات و تجمعات در د)
يد توسط اعتراضات بر پا شده پس از قتل جورج فلو ميالدي و در 2020در تابستان سال 

 پليس؛

رو به  اينكه، دبيركل اين سازمان، مبني بر 8زامورا –اشاره به اظهارات كوين كاساس  ه)
توان را  بيش از هر چيز مي متحدهاياالتوخامت نهادن آشكاراي وضعيت دموكراسي در 

دن نتايج معتبر انتخابات، تالش در عواملي چون، افزايش گرايش به سوي زير سؤال بر
هاي افسارگسيخته در اين كشور بنديجهت سركوب مشاركت در انتخابات و قطب

 مشاهده كرد؛

 ميالدي، پنجمين سال متوالي است كه در آن تعداد 2020گفتني است كه سال  ز)
سازي را دارند از كشورهايي كه دموكراسيكشورهايي كه به سوي خودكامگي گام برمي

نيز  2021كنند، بيشتر شده و بر اساس برآوردهاي اين مؤسسه، اين روند در سال جربه ميت
 تداوم خواهد يافت؛

ترين پايين –كشور  98ميالدي، به  2021ها در سال اشاره به رسيدن تعداد دموكراسي ح)
ام هيبريدي كه دولت پيوندي (نظ 20و همچنين وجود  –هاي متوالي تعداد در سال

مراكش  در كشورهاي روسيه، ازجملها است)، ساالرانه و اقتدارگراي است نظام مردمآميزه
پي و (به در كشورهاي چين، عربستان سعودي، اتيو ازجملهرژيم خودكامه،  47و تركيه و 

  ادعاي اين گزارش) ايران؛
                                                            

٨ Kevin Casas‐Zamora 
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 هاي پيوندي وها در جهان به نظامتبديل شدن دموكراسي توجهقابلاشاره به افزايش  ط)
ي به درصد از جمعيت جهان را در بر گرفته و نمايانگر وقوع رخداد 70خودكامه كه 

وند رشدت جدي در زمينه كيفيت دموكراسي در ميان كشورها است: گفتني است كه اين 
  تر نيز شده است؛كنندهر و نگرانتشديد 19 –فرسايشي با آغاز شيوع بيماري كوويد 

آمريكا، مجارستان، هند و فيليپين به  متحدهاياالت، اشاره به اقدام كشورهايي چون ي)
تدابيري كه نامتناسب،  ديگرعبارتبهتحميل تدابيري كه مصداق نقض دموكراسي است، 

  .9غيرقانوني، نامحدود و نامرتبط با ماهيت اين وضعيت اضطراري هستند
  

  *كانادا
، در 1400 آذرماه 8وشنبه ، در روز دبان حقوق بشرانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -

شمول از سوي كانادا با توجه به جاري خصوص ضرورت اتخاذ اقدام آب و هوايي همه
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  شدن سيل در اين كشور.

انادا با كنرم كردن مجدد استان غربي بريتيش كلمبياي  وپنجهدستاشاره به  الف)
ز اري شدن سيل عظيم ناشي ات آب و هوايي، با توجه به جاهاي ناشي از تغييرويراني
ن هزار ت 17سابقه در ماه نوامبر سال جاري ميالدي، كه منجر به بي جا شدگي هاي بيباران

  تن از شهروندان آن شد؛ 3 كمدستاز مردم اين منطقه و كشته شدن 
كشنده و اين در حالي است كه اين استان در تابستان سال جاري با گرماي  ب)
  هاي گسترده نيز مواجه شده بود؛سوزيآتش
به  اناداكجاري شدن اين سيل ويرانگر بار ديگر ضرورت اقدام دولت  اينكهاشاره به  ج)

هاي اضطراري شمول و مبتني بر احترام به حقوق بشر، در قبال وضعيتاتخاذ واكنشي همه
  آب و هوايي را آشكار ساخت؛

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 9

 https://www.theguardian.com/us‐news/2021/nov/22/us‐list‐backsliding‐democracies‐civil‐
liberties‐international 
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هاي استان هاي خبري از كندي واكنش مقامهاي رسانهرشاشاره به حاكي بودن گزا د)
اي و در اشيهحچگونه جوامع  اينكهبريتيش كلمبيا به سيل به وقوع پيوسته در اين استان و 

ه ب تالمبسالمندان، افراد داراي معلوليت و شهروندان  ازجملهمعرض خطر اين منطقه، 
جوامع بومي، بدون دريافت  رايط اضطراري وهاي مزمن و برخوردار از شبيماري
 هاي دولتي به حال خود رها شدند؛حمايت

سابقه دماي ها بار ديگر يادآور تجارب ناشي از افزايش بيگفتني است كه اين گزارش ه)
نفر شد و  600هوا در تابستان سال جاري در استان بريتيش كلمبيا است كه منجر به مرگ 

هاي اين اكنش مقاموق بشر، در آن زمان نيز كندي بان حقوبر اساس مستندات سازمان ديده
 ندان، بههاي هماهنگ و هدفمند به افراد داراي معلوليت و سالماستان و عدم ارائه حمايت

 ها انجاميد؛رنج غيرضروري و احتماًال مرگ برخي از آن

ت هاي فدرال و استاني كانادا در زمينه ضروراشاره به تعهدات حقوق بشري دولت و)
بيني ناشي از تغييرات اقليمي و حصول هاي قابل پيشانعت به عمل آوردن از آسيبمم

 يي؛هوا واطمينان از فراهم آمدن ايمني و حمايت از شهروندان در خالل شرايط خاص آب 

بروز  هاي آب و هوايي استان بريتيش كلمبيا از هشداراشاره به حاكي بودن ارزيابي ز)
ناكارآمدي  حالدرعينسيل و  سوزي و جاري شدنا، آتشمخاطرات ناشي از افزايش دم

ال هاي الزم و ارائه واكنش مناسب در قبهاي اين استان در زمينه فراهم آوردن آمادگيمقام
  اين حوادث؛

ال لي سمگفتني است كه اين ناكارآمدي تنها مختص به اين استان نبوده و ارزيابي  ح)
 قبال ده در زمينه آمادگي سراسر كانادا درميالدي حاكي از وجود نواقص گستر 2021

  تغييرات آب و هوايي است؛
نمايد كه ات ميرويدادهاي به وقوع پيوسته در استان بريتيش كلمبيا اثب اينكهاشاره به  ط)

مار بار به شسانتيگرادي دماي هوا در قياس با دوران پيشاصنعتي، تهديدي مرگ 1,1افزايش 
  آيد؛مي
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 م آمادگيهاي استاني و فدرال كانادا به پاسخگويي و اعالقدام دولتتأكيد بر ضرورت ا ي)
 وايي در قبال اين رويدادها به كمك اتخاذ راهبردهاي سازگار با تغييرات آب و هو

عرض اي و افرادي كه در ملزوم مورد توجه قرار دادن نيازهاي جوامع حاشيه حالدرعين
ها در اين ريزيبرنامه ندگيرند، در رومي بيشترين مخاطرات ناشي از اين تغييرات قرار

  زمينه؛
برخورداري از آمادگي در قبال تغييرات آب و هوايي به تنهايي كافي  اينكهاشاره به  ك)

هاي جهان تمامي كوشش خود را در راستاي چنانچه كانادا و تمامي دولت چراكهنبوده، 
هاي دن به حمايت از سوختاز طريق خاتمه دا ازجملهاي، كاهش سريع گازهاي گلخانه

  . 10فسيلي، به انجام نرسانند، همچنان بايد در انتظار وقوع فجايع ويرانگر اقليمي بود
  

  *بريتانيا
ر ، د1400 آذرماه 16شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز سه -1

 ات شهروندانبرنامگي و اهمال وزارت خارجه بريتانيا در انجام عمليات نجخصوص بي
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  افغانستان.

كه تا زمان  -اشاره به اظهارات رافائل مارشال، عضو سابق وزارت خارجه بريتانيا  الف)
هاد نرشد اين اگيري از اين وزارتخانه، در ماه سپتامبر سال جاري ميالدي، از كارمندان كناره

ر وزارتخانه د توصيف كردن رويكرد اين» ناكارآمد و آشفته«مبني بر  –آمد به شمار مي
  بان؛طال قبال روند تخليه شهروندان افغانِ در معرض خطر، پس از تصرف اين كشور توسط

ينش گز هاينكاشاره به كمبود تعداد كاركنان ستاد بحران وزارت خارجه بريتانيا و  ب)
ريزي و هكشور خارج شدند، بدون برنامي بريتانيايي از آن هايي كه توسط هواپيماهاافغان

يروي نبود ناكافي بوده است: اين مقام سابق وزارت خارجه همچنين افزود كه به دليل كم
  انساني، هزاران ايميل حاوي درخواست كمك از بريتانيا خوانده نشده است؛

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

 https://www.hrw.org/news/2021/11/29/canada‐flooding‐highlights‐need‐inclusive‐climate‐
action 
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روابط  ميتهكاشاره به گواهي كتبي ارائه شده از سوي اين مقام سابق وزارت خارجه به  ج)
هت خروج از جهزار شهروند،  150خارجي پارلمان بريتانيا، مبني بر احتماالً درخواست تا 

 5تر از مكنها افغانستان كه به دليل ارتباط با اين كشور در معرض خطر قرار داشتند، كه ت
  اند؛هاي الزم در اين زمينه برخوردار شدهها از كمكدرصد آن

ند، ن نشدبرخي از افرادي كه موفق به خروج از افغانستاوي همچنين افزوده است كه  د)
  اند؛توسط طالبان به قتل رسيده تاكنوناحتماالً 

وقت  ارجهاشاره به اقدام رافائل مارشال به متهم كردن دامينيك راب، وزير امور خ ه)
 كافي از گيري در اين زمينه و عدم برخورداري از دركبريتانيا، به كندي عملكرد و تصميم

  وضعيت جاري؛
ر اب دگفتني است كه در روزهاي منتهي به سقوط كابل به دست طالبان، دامينيك ر و)

ها او را متهم برد و در همان زمان نيز احزاب مخالف و برخي رسانهتعطيالت به سر مي
ضاع، درنگ به لندن و تحت مديريت قرار دادن اوكردند كه به جاي اقدام به بازگشت بي

جه عطيالت به سر برده است. دامينيك راب پس از مدتي از وزارت خارهمچنان در ت
  گيري كرده و در حال حاضر، سمت ديگري در دولت بريتانيا دارد؛كناره

الش تبر  اشاره به واكنش سخنگوي دولت بريتانيا به اظهارات رافائل مارشال، مبني ز)
 15موريت خود و خروج بزرگترين مأ ياجراناپذير كاركنان وزارت خارجه در خستگي

 2000فغاني و شهروند ا 8000شهروند بريتانيايي،  5000هزار نفر از افغانستان، مشتمل بر 
  كودك؛ 

ل از نتقاااين مقام دولتي در ادامه اظهار داشت كه بريتانيا پس از پايان عمليات  ح)
نفر را  3000ه ستافغانستان، به تالش براي خارج كردن افراد از آن كشور ادامه داده و توان

  و اين عمليات همچنان ادامه دارد؛خارج كند 
رجه وزارت خا افشاگراشاره به مسائل كليدي مطرح شده از سوي رافائل مارشال،  ط)

  :اينكه ازجملهبريتانيا، 
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هاي الزم در درصد از كمك 5هزار نفري كه در معرض خطر قرار داشتند، تنها  150از  -
  د؛اين زمينه برخوردار شدن

 ها، اطالعات دقيقي از افغانستانهيچ يك از كاركنان گروه رسيدگي به درخواست -
  اند؛نداشته، هرگز در آن كشور فعاليت نكرده و در اين زمينه مطالعه نداشته

هاي كرده و تماسهاي افغاني صحبت نميهيچ يك از كاركنان اين گروه به زبان -
  شده است؛زبان انگليسي پاسخ داده مي شهرونداني كه درخواست كمك داشتند، به

مك گيري در مورد كمك به افراد خودسرانه بوده، و هزاران ايميل درخواست كتصميم -
  حتي خوانده نشده است؛

كمك  منظوربههزار سربازي كه  8اي ناكارآمد بوده و در مواردي براي هاي رايانهسامانه -
 اينكه ف بريك رايانه موجود بوده است، مضا به وزارت خارجه انتقال يافته بودند، تنها

  ها از دانش و تجربه كافي در اين زمينه برخوردار نبودند؛بسياري از آن
ا وضعيت رگيري در زمينه موارد دشوار به كندي عمل كرده و دامينيك راب در تصميم -

  كامالً درك ننموده است؛
كي از تفنگداران دريايي سابق بريتانيا كه توسط ي» نوزاد«حيوانات مؤسسه خيريه  اينكهبا  -

ها زودتر و به بهاي خروج افرادي شده، در معرض خطر قرار نداشتند، اما تخليه آناداره مي
  11؛صورت گرفته است كه در معرض خطر مرگ قرار داشتند

  
ر د، 1400 آذرماه 11شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -2

انين هاي مهاجران با قواقض اليحه دولت بريتانيا در زمينه بازگرداندن قايقخصوص تن
رش برخي از محورهاي اين گزا حقوق بشر، به گفته يك كميته پارلماني اين كشور.

  از: اندعبارت

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 11

 https://www.bbc.com/persian/world‐59559043 



  17                                     )17( امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه متحدهاالتيا نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

ه يك ك –ا اشاره به ارائه گزارش از سوي كميته مشترك حقوق بشر پارلمان بريتاني الف)
 10در روز چهارشنبه  –ضايي از هر دو مجلس پارلمان است هيأت فراحزبي شامل اع

شر حقوق ب المللي، مبني بر تضاد احتمالي سياست بازگرداندن مهاجران با قوانين بينآذرماه
  و قوانين دريايي؛

ز اهاجران گي ماشاره به انتقاد اين كميته پارلماني از اليحه دولت مبتني بر بازدارند ب)
جب تنها مو اين اقدام اينكههاي كوچك و تأكيد آن بر ريتانيا با قايقتالش براي رسيدن به ب

ها از شود، بدون آن كه بر روند عبور خطرناك آنبه مخاطره افكندن زندگي مهاجران مي
  كانال مانش تأثير گذارده و موجب كاهش آن شود؛

ه در ك براي افرادي ويژهبهگفتني است كه بر اساس اين گزارش وقوع اين خطر  ج)
غريق، آن هم در هاي كوچك و غير قابل دريانوردي و فاقد تجهيزات مناسب و نجاتقايق

كنند، بيشتر يهاي ناآراِم اين كانال سفر ممسير كشتيراني پر تردد و غالباً برخوردار از آب
  است؛

به اي را هوزير بريتانيا، به تازگي اليحالزم به يادآوري است كه بوريس جانسون، نخست د)
هاي ه نيروبكه » مليت و مرزها«پارلمان اين كشور پيشنهاد كرده است، تحت عنوان اليحه 

هاي حامل مهاجران را به دهد تا قايقزني در كانال مانش اين امكان را ميدر حال گشت
گي را اهندسمت فرانسه بازگردانند: گفتني است كه اين اليحه همچنين ارائه درخواست پن

  كند؛شوند، دشوارتر ميغيرقانوني وارد اين كشور مي طوربه براي افرادي كه
 3رشنبه مهاجر، در روز چها 27اشاره به انتشار گزارش اين كميته پس از غرق شدن  ه)

گفتني  هاي كانال مانش كه افكار عمومي هر دو كشور را متأثر كرده است:، در آبآذرماه
ت شده ش ثببود كه تاكنون در كانال مان است كه اين حادثه، مرگبارترين واقعه مهاجرتي

  است؛
گويد كه مسافران اين در حالي است كه يكي از بازماندگان قايق مهاجران در آن روز مي و)

اند ها گفتهاند، اما هر دو طرف به آنبا مقامات بريتانيايي و فرانسوي تماس اضطراري داشته
  كه با ديگري تماس بگيرند؛
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بر » هاليت و مرزم«، اظهارات بوريس جانسون، مبني بر تأثير اليحه لحادرعيناشاره به  ز)
ل اناكان از اين تضعيف فعاليت قاچاقچياني كه هزاران يورو براي تدارك عبور مهاجر

  كنند؛دريافت مي
كار بريتانيا، كه مسئول مقابله با اين در حالي است كه تام پرسگالو، وزير محافظه ح)

المللي است نيز اين موضوع كه اليحه دولت ناقض قوانين بينهاي غيرقانوني مهاجرت
است را رد و اعالم كرده است كه دولت در صدد ممانعت از مرگ مهاجران در دريا و 

  ؛12متالشي كردن باندهاي جنايتكار است

  
به روز چهارشن تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3

دانشگاه بريتانيا جهت امتناع از  30، در خصوص درخواست از 1400 آذرماه 10
  از: اندعبارتهاي اين گزارش برخي از محور گذاري در رژيم آپارتايد اسرائيل.سرمايه
، با آذرماه 8دانشگاه بريتانيا، در روز دوشنبه  30بيش از  شدنمواجهاشاره به  الف)

گذاري در رژيم آپارتايد از سرمايه اعهايي از دانشجويان خود جهت امتندرخواست
  اسرائيل؛

به سازماندهي روز ملي همبستگي » 13دوستان االقصي«نهاد اشاره به اقدام سازمان مردم ب)
اندازي المللي همبستگي با فلسطين و راههاي بريتانيا به مناسبت روز بيندر دانشگاه

هاي هاي دانشگاهواست از معاونتها به درخاقدام آن منظوربهكارزاري براي دانشجويان 
هايي كه در ظلم و ستم عليه فلسطينيان گذاري در شركتخود جهت امتناع از سرمايه

  مشاركت دارند؛
بان حقوق بشر مبني بر ارتكاب اسرائيل به اشاره به يادآوري گزارش سازمان ديده ج)

هاي اقتصاد و ن دانشگاهجرائم آپارتايد و آزار و اذيت عليه فلسطينيان از سوي دانشجويا
علوم سياسي لندن، ناتينگهام، برمينگام، پاليموث، گالسگو و ...، ضمن درخواست از 

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 12

 https://per.euronews.com/2021/12/02/uk‐parliamentary‐committee‐bill‐to‐return‐migrant‐
boats‐violates‐human‐rights‐law 
١٣ Friends of Al‐Aqsa (FOA) 
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هاي استفادههاي كه در سوءگذاري در كمپانيشان جهت خودداري از سرمايههايدانشگاه
، 14هاي رولز رويسكمپاني ويژهبهحقوق بشري جاري در فلسطين اشغالي مشاركت دارند، 

(كمپاني نظامي، امنيتي، فضايي) و  16هاي بي.ِاي.ايي، سامانه15هيولت پاكارد (اچ.بي)
  (كمپاني گردشگري)؛ 17بوكينگ.كام

اني اقدام كمپ در اين رابطه، مبني بر» دوستان االقصي«نهاد اشاره به بيانيه سازمان مردم د)
 منظوربه يلكه توسط رژيم اسرائ 35 –هاي اف رولز رويس به ساخت قطعات جنگنده

ئه به ارا چ.پياحمله به غيرنظاميان در غزه مورد استفاده قرار گرفته است و اقدام كمپاني 
ها كه هاي نظارتي رژيم اسرائيل در ايست بازرسيفناوري الزم جهت كاربرد سامانه

 اعالميه جهاني حقوق بشر است؛ 13متناقض با بند 

 450 ه اختصاصبهاي بريتانيا مبني بر اقدام دانشگاهنهاد اشاره به بيانيه اين سازمان مردم ه)
هاي رژيم هايي كه در فعاليتگذاري در شركتميليون دالر) به سرمايه 598,7ميليون پوند (

  كنند؛آپارتايد اسرائيل ايفاء نقش مي
گذاري بيش مايهميالدي، به امتناع از سر 2020اشاره به اقدام دانشگاه منچستر، در سال  و)
 هاي فعال در زمينه اشغال فلسطين، پسميليون دالري) در كمپاني 13ميليون پوندي ( 10از 

 هاي حقوق بشري؛تعدد از سوي گروهرهاي ماندازي كارزاها راهاز سال

هايي كه تحت تأثير اين اقدام قرار گرفت، كمپاني گفتني است كه يكي از كمپاني ز)
آالت سنگين براي ارتش اسرائيل فراهم اشينبود كه براي مدت زمان مديدي م 18كترپيالر

  ؛19گرفتهاي فلسطينيان مورد استفاده قرار ميها و زيرساختآورد كه در تخريب خانهمي

  

                                                            
١٤ Rolls‐Royce PLC 
١٥ Hewlett Packard (HP) 
١٦ BAE Systems 
١٧ Booking.com 
١٨ Caterpillar 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  19
 https://www.middleeastmonitor.com/20211201‐calls‐for‐30-uk‐universities‐to‐divest‐from‐

companies‐complicit‐in‐israeli‐apartheid 
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، در 1400 آذرماه 10انتشار گزارش از سوي روزنامه ديلي صباح، در روز چهارشنبه  -4
طه با در راب هاي بريتانياهاي خبري رسانهدرصد از پوشش 60خصوص منفي بودن 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  مسلمانان و اسالم.
هاي شوراي مسلمانان اشاره به گزارش تهيه شده از سوي مركز نظارت بر رسانه الف)
هاي اين كشور در زمينه ، مبني بر منفي بودن بخش عمده پوشش خبري رسانه20بريتانيا

هاي درصد و در برنامه 60اي مجازي به مسلمانان و اسالم كه اين شاخص در فض
  رسد؛درصد مي 50تلويزيوني به زير 

پوشش  5500هزار مقاله مجازي و  48اشاره به اقدام اين پژوهش به تحليل بيش از  ب)
هايي ميالدي كه حاكي از آن است كه رسانه 2020تا  2018هاي اي در فاصله سالرسانه

 هاي ديگر بهو خبرگزاري فرانسه بيش از رسانهچون، خبرگزاري رويترز، اسوشيتدپرس 
هايي كه خبرها و رسانه –پردازند هاي منفي در زمينه مسلمانان و اسالم ميانتشار مقاله

اي قرار گرفته و هاي رسانهمورد استفاده بسياري از مطبوعات خبري و شبكه هايشانمقاله
  كنند؛ها ايجاد ميموج بزرگي از اخبار را در رسانه

هاي مورد درصد از كل مقاله 7 اينكهر بهاي ديگر اين گزارش مبني اشاره به يافته ج)
ن و لمانايك يا چند مورد كه به تعميم موضوعات درباره مس ازجملهتحليل قرار گرفته، 

 ورت گرفته است؛صگرا يا مذهبي هاي راستپردازند، از سوي رسانهاسالم مي

شود، به اين ردي كه به مسلمانان تعميم داده ميگفتني است كه درصد اعظم موا د)
درصد به سياست،  18گرايي، درصد به تروريسم يا افراط 25يابد: موضوعات اختصاص مي

  درصد به دين و مذهب؛ 15درصد به منطقه خاورميانه و  17
دهي در اين كشور به گزارش اينكهاي از صفحه 162اشاره به حاكي بودن اين گزارش  ه)

اشاره كرد كه » 21اسپكتيتر«نامه توان به هفتهمي ازجملهگيري است، كه يزان داراي سوءچه م
آميز و شناختي در قبال هاي خصومتگيريبدترين رسانه در زمينه برخورداري از سوء

  آيد؛مسلمانان و اسالم به شمار مي

                                                            
٢٠ Muslim Council of Britain’s Centre for Media Monitoring (CfMM) 
٢١ The Spectator 
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رش و اين گزا هاي ساندي تايمز و ديلي ميرور ازاشاره به حمايت سردبيران روزنامه و)
 تر در زمينه مسلمانان؛هاي منصفانهدهيها جهت گزارشدرخواست آن

يا هاي شوراي مسلمانان بريتانهايي از سوي مركز نظارت بر رسانهاشاره به ارائه توصيه ز)
 :ازجملههاي اين كشور، براي رسانه

گرايي، راطيا اف اجتناب از مرتبط ساختن اعتقادات معمول مسلمانان با جرم، تروريسم -
  اي در اين زمينه وجود داشته باشد؛ويژه توجهقابلدليل  اينكهمگر 

  فراهم آوردن ساختاري براي ارائه رويكردها و صداي مسلمانان؛ -
  ها؛حمايت از همكاري بيشتر با سردبيران مسلمان در رسانه -
موزش آغيرعامدانه و ارائه  امدانه ياهاي بالقوه عگيريارتقاء آگاهي و تفكر در زمينه سوء -

  در اين زمينه در صورت لزوم؛
اشاره به اظهارات فيصل حنيف، نويسنده اين گزارش مبني بر تأكيد بر اين امر كه نه  ح)

مسلمانان و نه اسالم نبايد در برابر انتقاد يا تحقيق از مصونيت برخوردار باشند، اما انتظار 
و با برخورداري از توجه الزم و بدون توسل به منصفانه  صورتبهرود كه اين روند مي

  ؛22نما انجام پذيردهاي نخاظهارات و تعميم

  
 8 وز دوشنبهتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -5

ها به سوي سواحل بريتانيا با كننده قايقهدايت جويانپناه، در خصوص مقابله 1400 آذرماه
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  كوميت خود به قاچاق انسان.احكام مح

از  هاي بادي جهت عبورزنداني كه هنگام هدايت قايق جويانپناهاشاره به اقدام  الف)
لغو حكم  منظوربهكانال آبي مانش دستگير شدند، به ارائه درخواست تجديدنظر 

  آورد؛يمها را قاچاقچي به شمار يا همچنان آندولت بريتان اينكهشان با توجه به محكوميت

                                                            
  گزارش روزنامه ديلي صباح. قابل بازيابي در لينك: 22

 https://www.dailysabah.com/world/europe/british‐media‐coverage‐of‐muslims‐islam‐is‐60‐
negative‐report 
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هجو به مقابله با پنا 12اشاره به گزارش روزنامه اينديپندنت در اين زمينه، مبني بر اقدام  ب)
يراني، يك پناهجوي ا اينكهجديدنظر، پس از ها در دادگاه تحكم محكوميت تحميل شده به آن

رده ات واپيروزي چشمگير در پرونده اتهامدر ماه آوريل سال جاري ميالدي، موفق به كسب 
  به خود در اين زمينه شد؛

علني شده است، بر سه  هايشانپرونده، كه جويانپناهاشاره به مشتمل شدن اين  ج)
در خالل سفر به  هايشانقايقهدايت  تبار كه متهم بهشهروند ايراني و يك شهروند كويتي

 از مرز فرانسه بودند؛سواحل بريتانيا از طريق كانال آبي مانش 

اهللا زاده و فريبرز راكعي گفتني است كه اين سه شهروند ايراني كه شامل ساميار باني، قدرت د)
سال و نيم حبس و  4و  2، 6ميالدي، به  2021و  2020، 2019هاي هستند، به ترتيب در سال

 9حمل سه سال و نام دارد در فوريه سال جاري به ت 23تباري كه محمد العنزيشهروند كويتي
 ماه حبس محكوم شدند؛

ها تن زني به دهبرانگيز بريتانيا، به برچسبوزير كشور مناقشه 24اشاره به اقدام پريتي پتل ه)
قاچاقچي انسان و مجرماني  عنوانبهو ديگر افرادي كه شرايط مشابهي دارند،  جويانپناهاز 

ها را دارد: اين در حالي است آن كه دولت اين كشور قصد مهار و مورد پيگرد قرار دادن
  اند؛اتهامات وارده را منكر شده جويانپناهكه اين 

اصل از حتوسط تصاوير  جويانپناهگفتني است كه اگر چه جرائم برخي از اين  و)
كنند ي ميها بر موضع خود پافشارپهپادهاي نيروهاي مرزي مورد اثبات قرار گرفته، اما آن

ها به قهدايت ايمن قاي منظوربهقاچاق مهاجران نبوده، بلكه تنها  قصدشان اينكهمبني بر 
ها پول ه از آناند، پس از آن كه از سوي قاچاقچياني كسواحل بريتانيا اقدام به اين كار كرده

 اند؛دريافت كرده بودند، به حال خود رها شده و يا تحت فشار قرار گرفته

جديدنظر بريتانيا به فراهم آوردن امكان الزم براي ، اقدام دادگاه تحالدرعيناشاره به  ز)
ها جهت دفاع از خود در دادگاه براي نخستين بار و تالش براي به كنندگان اين قايقهدايت

                                                            
٢٣ Mohamoud Al‐Anzi 
٢٤ Priti Patel 
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پناهجوي ديگر شد:  11كه منجر به لغو احكام محكوميت  هايشانپروندهچالش كشيدن 
  به وقوع پيوست؛گفتني است كه اين رويداد پس از محكوميت فريبرز راكعي 

قصد  كهيدرصورت اينكههاي دادستاني سلطنتي بريتانيا مبني بر اشاره به اظهارات مقام ح)
 رائهمهاجران اين بوده كه توسط نيروهاي مرزي مورد شناسايي قرار گرفته و جهت ا

 شوند؛ميدرخواست پناهندگي به سواحل اين كشور انتقال يابند، متهم به ارتكاب جرم ن

هاي دولت و وزير خارجه بريتانيا در ها به توقف تالشره به منجر نشدن اين نرمشاشا ط)
 شوند؛غيرقانوني وارد كشور مي طوربهكه  جويانيپناهراستاي دشوارتر كردن قوانين براي 

در » مليت و مرزها«گفتني است كه پريتي پتل با افزودن بخشي پيشنهادي به اليحه  ي)
ماه  6شوند، از غيرقانوني وارد بريتانيا مي طوربهميت افرادي كه صدد افزايش ميزان محكو

سال به  14سال حبس و همچنين افزايش مجازات كمك به مهاجرت غيرقانوني از  4به 
 .25حبس ابد است

  
  *فرانسه

، در 1400 آذرماه 15انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز دوشنبه  -1
ل در قبا بشر مانه در رابطه با اقدام فرانسه به قرباني كردن حقوقخصوص افشاء اسناد محر

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  فروش سالح به مصر.
هاي اخير، مبني بر منجر هاي فرانسه در هفتهدر رسانه اشاره به انتشار اسناد محرمانه الف)

ميان: ب مخالفان و كشتار غيرنظارانسه به مصر، به سركوهاي امنيتي و نظامي فشدن كمك
م تروريس ه كهاين در حالي است كه پاريس، قاهره را متحد راهبردي خود، در مبارزه با آنچ

  آورد؛خواند، به شمار مياسالمي مي

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  25

 https://www.middleeastmonitor.com/20211129‐asylum‐seekers‐who‐steered‐boats‐to‐uk‐
shores‐fight‐against‐smuggling‐convictions 
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ر پس از وزارت دفاع فرانسه، مبني بر به شمار آمدن مص 2021اشاره به گزارش سال  ب)
 جملهازهاي نظامي فرانسه، خريدار فناوري ترينمهم نعنوابههند، قطر و عربستان سعودي، 

هاي هوا به زمين و پوش، موشكهاي چند منظوره، خودروهاي زرهتسليحاتي چون، ناوچه
  ترين هواپيماهاي جنگي؛هوا به هوا و پيشرفته

 ارتش نكهايهاي فرانسه از اشاره به حاكي بودن اسناد محرمانه انتشار يافته در رسانه ج)
العات كار گرفته، بلكه از اطنه تنها اين تجهيزات را در سركوب مخالفان دولت به  مصر

عليه  مبارزه با تروريسم، عملياتي را بهانه استفاده كرده و بههاي امنيتي فرانسه سوءسازمان
  غيرنظاميان اجرا نموده است؛

و شبكه دو تلويزيون » 27راماتله«نامه ، هفته»26ديسكلوز«اشاره به اقدام پايگاه اينترنتي  د)
هاي سازمان اطالعات ارتش، وزارت ملي فرانسه به انتشار اين اسناد، مشتمل بر گزارش

رغم هاي اين كشور كه بهجمهوري فرانسه و متهم نمودن مقامدفاع و كاخ رئيس
هاي امنيتي، به فروش تسليحات نظامي و تجهيزات رديابي سايبري و هشدارهاي سازمان

ن تأمين اطالعات امنيتي ادامه داده و در نتيجه، در سركوب و كشتار غيرنظاميان همچني
  اند؛مصري مشاركت داشته

 ه بارهارانسگفتني است كه بر اساس اسناد منتشر شده، اگر چه سازمان اطالعات ارتش ف ه)
ون از هاي دولتي اين كشور تاكناند، اما مقامهاي اين اقدامات هشدار دادهنسبت به پيامد

  اند؛هاي خود امتناع ورزيدهايجاد تغيير در سياست
هاي دولت فرانسه در قبال هاي حقوق بشري از سياستاشاره به تداوم انتقاد سازمان و)

ميالدي، مبني  2018الملل به انتشار گزارشي در سال اقدام سازمان عفو بين ازجملهمصر، 
، در »28شرپا«پوش خودروهاي زره ازجمله، بر استفاده از برخي از تجهيزات نظامي فرانسه

 2013هاي اعتراضي ماه اوت سال در درگير ويژهبهجريان سركوب مخالفان دولت مصر، 
  كنندگان منجر شد؛ها، به مرگ حدود هزار تن از تظاهراتميالدي، كه بنا بر گزارش

                                                            
٢٦ Disclose 
٢٧ Télérama 
٢٨ Sherpa 
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فرانسه، در  هاي حقوق بشر و ليگ حقوق بشراشاره به اقدام فدراسيون جهاني جامعه ز)
به فروش تجهيزات رديابي » 29ِنكسا«ميالدي، به متهم كردن شركت فرانسوي  2017سال 

افزار سايبري به مصر و شكايت از اين شركت به دادگاه، با توجه به منجر شدن كاربرد نرم
جمهوري نظارتي آن به دستگيري، شكنجه و ناپديدسازي مخالفان عبدالفتاح سيسي، رئيس

است كه مسئوالن اين شركت در تابستان سال جاري ميالدي تفهيم اتهام شده  مصر: گفتني
  شان در جريان است؛و پرونده رسيدگي به اتهامات

، مبني بر اقدام دو شركت »راماتله«نامه هاي جديد هفتهگرياشاره به همچنين افشاء ح)
و  ري به مصرفرانسوي ديگر، عالوه بر شركت نكسا، به فروش تجهيزات نظارتي سايب

اخوان  زماناستفاده قاهره از اين تجهيزات در راستاي رديابي و شنود مكالمات اعضاء سا
هاي روهگها در راستاي مبارزه با تروريسم و قرار بوده اين فناوري كهدرصورتيالمسلمين، 

  تبهكار به كار برده شوند؛
ي ارك نظاماء حجم عظيمي از مدسه از افشهاي دولتي فراناشاره به ابراز نارضايتي مقام ط)
زير  حالدرعينتحقيق در اين زمينه و  ها جهت انجامبندي شده و درخواست آنطبقه

ينه در اين زم تاكنونهاي مصر سؤال نبردن صحت اين اسناد: اين در حالي است كه مقام
  اند؛سكوت كرده

ر ه دسامبما ين بار، درالزم به يادآوري است كه امانوئل مكرون و عبدالفتاح سيسي آخر ي)
انسه جمهوري فرسال گذشته ميالدي، در پاريس ديدار كردند كه در جريان اين سفر، رئيس

ي خود مصر مدال لژيون دونور را كه باالترين نشان افتخار كشور فرانسه است، به همتاي
ر را شوهاي نظامي ميان دو كمن همكاري«اهدا كرد و در واكنش به انتقادها اظهار داشت: 
ختل مبا مصر را  وگوفتگكنم. اين اقدام به اختالف نظرهاي [حقوق بشري] محدود نمي

  ؛»هاي منفي به همراه خواهد داشت.كرده و براي مبارزه با تروريسم پيامد

                                                            
٢٩ Nexa Technologies 
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 رافائلفروند جنگنده  30سفر، مصر قرارداد خريد  ازاينپيشگفتني است كه چهار ماه  ك)
  ؛30ء كرده بودديگر را نيز با فرانسه امضا

 

، 1400 آذرماه 11شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -2
در خصوص ضرورت توقف فروش سالح توسط فرانسه به امارات متحده عربي و 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  عربستان سعودي.
سفر  ، جهتجمهوري فرانسه، در روزهاي آتياشاره به برنامه امانوئل مكرون، رئيس الف)

ران مدي و وزرابه امارات متحده عربي، عربستان سعودي و قطر به همراه هيأت بزرگي از 
حده اي تسليحاتي با امارات متتجاري مهم فرانسوي و قصد او جهت نهايي كردن معامله

ر دكشورها بايد جمهوري فرانسه هنگام حضور در اين عربي: اين در حالي است كه رئيس
  زمينه موارد نقض حقوق بشر سخن بگويد؛

اي مبني بر اقدام امانوئل مكرون به سفر به امارات متحده هاي رسانهاشاره به گزارش ب)
حضور در مراسم پنجاهمين سالگرد تأسيس اين  منظوربه، آذرماه 12عربي، در روز جمعه 

 رافائلها جت جنگنده هكردن فروش دهدف اصلي او از اين سفر نهايي  كهدرحاليكشور، 
  است؛ 31ساخت كمپاني هوانوردي فرانسوي داسو

ه رغم ببي، اشاره به تداوم اقدام فرانسه به فروش اين تسليحات به امارات متحده عر ج)
الف بار نظامي در يمن در چهارچوب ائتايفاء نقش برجسته اين كشور در عمليات خشونت

  مارات؛عربي به رهبري عربستان و ا
ه ژوئن ر مااشاره به همچنين مشاركت امارات متحده عربي در منازعات اخير ليبي كه د د)

دي ميالدي پايان يافت و نيروهاي امارات به كمك حمالت هوايي و پهپا 2020سال 
راي بمات غيرقانوني اقدام به كشتن شهروندان غيرنظامي و همچنين تأمين تسليحات و مه

  ر نمودند؛نيروهاي محلي تجاوزگ

                                                            
  ابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. ق 30

 https://www.bbc.com/persian/world‐features‐59552027 
٣١ Dassault Aviation 
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مچنان ميالدي، ه 2020تا  2011اين در حالي است كه امارات متحده عربي از سال  ه)
  آمده است؛پنجمين مشتري بزرگ تسليحات فرانسه به شمار مي

ه بزرگترين كمقصد بعدي سفر مكرون به منطقه  عنوانبهاشاره به عربستان سعودي  و)
 ار آمده است؛مبه ش 2020هاي فرانسوي در سال خريدار سالح

عودي سعربستان  تداوم اقدام لجوجانه فرانسه به صادرات سالح به حالدرعيناشاره به  ز)
ر با سرپيچي از درخواست كارشناسان سازمان ملل جهت ضرورت تالش فرانسه و ديگ

ين ا كهاينكشورها در زمينه توقف صادرات به كشورهاي عضو ائتالف عربي، با توجه به 
ر مورد استفاده قرا نند در حمالت غيرقانوني و يا حتي جنايات جنگيتواها ميسالح
  گيرند؛

بي و ه عراشاره به همچنين مورد انتقاد قرار داشتن حمايت فرانسه از امارات متحد ح)
بار اجعهامه فرهبران اين كشورها در راستاي بهبود كارن اينكهعربستان سعودي با توجه به 

در زمينه  هايشانتالشه كاند؛ اگر چه كارآمد عمل كردهحقوق بشري داخلي خود نيز نا
المللي ر عرصه بيننشان دادن تصويري پيشرو و روادارانه از خود د منظوربهروابط عمومي 

 همچنان تداوم يافته است؛ 

 سه ازاگرچه اميدي به اقدام مكرون به مشروط كردن حمايت فران اينكهاشاره به  ط)
ما ت، اهاي ملموس از سوي اين كشور در زمينه حقوق بشر نيسامارات به انجام پيشرفت

الفان هاي امارات علنًا درخواست كند تا احمد منصور و ديگر مخبايد از مقام كمدستوي 
  حكومت را آزاد نمايند؛

قتل  ن بهاشاره به همچنين ضرورت اقدام مشابه مكرون در عربستان سعودي با پرداخت ي)
، سكوت در قبال اين موضوعات چراكهميالدي،  2018ر سال سبعانه جمال خاشقچي د

 حقوق بشر است؛ بستن بر موارد جدي نقض همانند چشم

ان ارگراشاره به ضرورت اقدام مكرون به پرداختن به موارد نقض حقوق بشر عليه ك ك)
  ين كشور واميالدي در  2022مهاجر در قطر، با توجه به برگزاري جام جهاني فوتبال سال 
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هاي فروش سالح از سوي فرانسه به اين كشورها و حمايت از مشاركت اينكهاشاره به  )ل
اي بر ها به نام مبارزه با تروريسم به بهاي ناديده گرفتن حقوق بشر، لكهنظامي مبهم آن

  ؛32نهدسوابق ديپلماتيك مكرون مي

  
 9شنبه هسر روز تحليلي ميدل ايست مانيتور، د –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3

ز هم ا، به نقل از خبرگزاري رويترز، در خصوص اقدام پليس فرانسه به 1400 آذرماه
ورهاي اين برخي از مح در ساحل كانال آبي مانش. جويانپناهگسيختن اردوگاه موقت 

  از: اندعبارتگزارش 
يك اردوگاه  هم زدن ، به برآذرماه 9شنبه اشاره به اقدام پليس فرانسه، در روز سه الف)

و  جويانپناهز در نزديكي ساحل شمالي فرانسه در دانكرك كه شماري ا جويانپناهموقت 
 ه به گفتهكمهاجراني  –اند مهاجراني با اميد به رسيدن به خاك بريتانيا در آن پناه گرفته

  اند؛خود از جنگ، فقر و آزار و اذيت در كشورهاي خاورميانه گريخته
ورود  ح بهات خبرنگار خبرگزاري رويترز مبني بر اقدام مأموران مسلاشاره به مشاهد ب)

ه باد ملبس آهن بالاستفاده استقرار يافته و سپس تالش افربه اردوگاهي كه در مسير يك راه
  ؛جويانپناه هاي پالستيكيهاي محافظتي جهت بر هم زدن چادرها و پناهگاهپوشش

 جويانناهپهاي فرانسه به از هم گسيختن اردوگاه اشاره به اقدام متداوم مأموران پليس ج)
ر هاجران دمسنت از  –طبق اظهارات يكي از امدارسانان، تخليه منطقه گراند  كهدرحالي

 هفتگي به وقوع پيوسته است؛ صورتبههاي گذشته هفته

الش براي تمهاجر، در هفته گذشته، در كانال آبي مانش كه در  27اشاره به غرق شدن  د)
خطوط  آميز از مرز فرانسه جهت رسيدن به بريتانيا از طريق مسير پر ترددور مخاطرهعب

 ها واژگون شد؛ا قايقي بادي كه در اين آبب - كشتيراني اين كشور بودند 
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غيب انسه و ترمعمول به مراكزي در سراسر كشور فر طوربهاشاره به انتقال مهاجران  ه)
ها مجدداً به سواحل اين ه بسياري از آنكاگر چه ها به ارائه درخواست پناهجويي، آن

 دند تا مسير خود را از سر گيرند؛گرميمنطقه باز

اين بار  اينكهساله، مبني بر  25اشاره به اظهارات حسين حميد، پناهجوي كرد ايراني  و)
 760شود و بار نخست با اتوبوس به شهر ليون در دومي است كه از اين منطقه اخراج مي

  .33متري جنوب اين سواحل انتقال يافته بودكيلو
  

 *بريتانيا و فرانسه

در  ،1400 آذرماه 5بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -
طفي خصوص ضرورت تبديل شدن فاجعه به وقوع پيوسته در كانال آبي مانش به نقطه ع

ي اين برخي از محورها نيا و فرانسه.تابست پديد آمده در مرز بريجهت پايان يافتن بن
  از: اندعبارتگزارش 

خير در دختري نوجوان، در روزهاي ا ازجملهمهاجر،  27 كمدستاشاره به مرگ  الف)
هاي بادي كوچك در تالش براي عبور از مرز هاي منجمد كانال مانش، كه با قايقآب

  فرانسه و رسيدن به خاك بريتانيا بودند؛
ر بفرانسه  هاي بريتانيا ور شدن اين فاجعه به تشديد اختالفات ميان مقاماشاره به منج ب)

  سر پذيرش مسئوليت در زمينه عبور مهاجران از مرزهاي اين دو كشور؛
هاي دو كشور به مقصر به شمار آوردن قاچاقچيان انسان اشاره به اقدام دولت ج)

ه در نش را كران از كانال مانقش خود در دامن زدن به عبور غيرقانوني مهاج كهدرحالي
  گيرند؛هزار نفر فراتر رفته است، ناديده مي 25سال جاري از 
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ميالدي،  2018هاي كوچك از كانال مانش در سال اشاره به افزايش چشمگير عبور قايق د)
ها و سپس حذف تنها راهكارهاي قانوني با اقدام بريتانيا به افزايش محدوديت زمانهم

مهاجران جهت ورود به خاك اين كشور از شمال فرانسه، پس از اجرا  باقيمانده براي
 برگزيت؛

از سوي  توجهقابلهاي مرزي دو كشور بر تأمين بودجه اشاره به مشتمل شدن توافق ه)
افزايش راهكارهاي امنيتي و نظارتي در راستاي متوقف ساختن مهاجرت  منظوربهبريتانيا 

  شناسايي و حمايت از افرادي كه نياز به حمايت دارند؛غيرقانوني به اين كشور، به جاي 
 جويانپناههاي فرانسه به اتخاذ راهبرد تحميل استيصال بر اشاره به همچنين اقدام مقام و)

هاي مهاجرتي در شمال فرانسه و استفاده از راهكارهايي چون، تخليه متداوم ساكن اردوگاه
ها به غذا و آب و آزار و تحديد دسترسي آنها، مصادره اموال شخصي مهاجران، اردوگاه

 از تجمع در اين منطقه؛ جويانپناهاذيت امدادرسانان در راستاي بازداشتن 

اشاره به تا حدودي مقصر به شمار آمدن رويكرد معيوب اتحاديه اروپا در اين رابطه با  ز)
ر نخستين كشور بيشتر مهاجران را ناگزير به ارائه درخواست پناهجويي د اينكهتوجه به 

 كند؛رسند، مياين اتحاديه كه در مسير خود به آن مي

گفتني است كه نخستين كشورها در اين مسير غالباً يا يونان است كه مهاجران تا سال  ح)
هاي انباشته از جمعيت مواجه شده و گذشته در آن با شرايط ناگوار زندگي در اردوگاه

شوند، يا هاي پليس اين كشور حبس ميزندان ردمتداوم  طوربهكودكان بدون سرپرست 
كرواسي كه پليس مرزي آن مهاجران را ناگزير به بازگشت به خاك بوسني كرده، 

  كند؛شان را نابود ميها را مورد ضرب و شتم قرار داده و اموالبا باتوم آن كهدرحالي
انش تصديق كنند كه هاي دو سوي كانال مزمان آن فرا رسيده تا مقام اينكهاشاره به  ط)

ها به شدت شكست خورده و در عوض موجب پديد آمدن درد و راهبرد بازدارندگي آن
 رنج گسترده براي مهاجران شده است؛

 جويانپناههاي فرانسه به ارائه امكانات جايگزين به تأكيد بر ضرورت اقدام مقام ي)
گيري در زمينه ارائه ها از ثبات و زمان الزم جهت تصميمبرخورداري آن منظوربه
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شايد  اينكهدر كدام كشور اين درخواست را ارائه دهند و يا  اينكهدرخواست پناهجويي و 
 بهتر باشد به وطن خود بازگردند؛

تأكيد بر ضرورت اقدام دولت بريتانيا به متوقف ساختن پيشنهاد خود جهت  ك)
شود و در مي جويانپناهر جان بيشت انداختنها كه موجب به مخاطره بازگرداندن قايق

يافتن  منظوربهمند براي مهاجران جهت سفر به بريتانيا هاي قاعدهعوض فراهم آوردن راه
 اعضاء خانواده خود در اين كشور؛ پناهي امن و يا پيوستن به

 .34تأكيد بر ضرورت حصول اطمينان دو كشور از عدم وقوع مجدد فجايع اين چنيني ل)
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