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  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 آمده اخبار آشكار به

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

  
  آمريكا متحدهاياالت*
، در 1400 هآذرما 28انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز يكشنبه  -1

ر در رگبامخصوص حاكي بودن اسناد محرمانه وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) از اشتباهات 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  حمالت پهپادي اين كشور.

هاي الپاد) براي ساز هواپيماهاي بدون سرنشين (په متحدهاياالتاشاره به استفاده  الف)
رش گزا كه طبق خود در سوريه، افغانستان و عراق هدف قرار دادن دشمنانمتمادي، جهت 

  اند؛روزنامه نيويورك تايمز چندان هدفمند نبوده
رمانه دولتي و سند مح 1300اشاره به اقدام روزنامه نيويورك تايمز به ارزيابي بيش از  ب)

از » دگرانجنگ دقيق پهپادي عليه جها«دستيابي به اين نتيجه كه روايات رسمي دولت از 
  الزم برخوردار نيستند؛ صحت

 ،كنديظاميان ارائه متلفات غيرنپنتاگون در خصوص  كه ارقامي تايمز، به گفته نيويورك ج)
بر  خاورميانه به كشورهايعي است و حمالت هوايي آمريكا تر از ارقام واقبه وضوح كم

  اساس اطالعات دقيق انجام نپذيرفته است؛

                                                            
 Amnestyالملل (سازمان عفو بين )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر (سازمان ديده 1 Internationalگاه )؛ پاي

 -راديو و تلويزيون تركيه )؛ Euronewsشبكه خبري يورونيوز ( )؛The Hillتحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا ( –خبري 
 Turkishشبكه تي.آر.تي ( Radio  and  Television  Corporation) ؛ بنياد روابط نژادي كانادا(Canadian  Race 

Relations  Foundation () روزنامه گاردينThe  Guardianشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛BBC.Com ؛ شبكه خبري(
  ).Global Newsپايگاه خبري گلوبال نيوز ( ) وDeutsche Welleدويچه وله (
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زار ه 50ارتش آمريكا ظرف پنج سال بيش از  هك اين روزنامه همچنين نوشته است د)
  ؛عراق، سوريه و افغانستان انجام داده است بهحمله هوايي 

ر حمالت دغيرنظامي  1417اشاره به آمار پنتاگون در اين زمينه مبني بر كشته شدن  ه)
ظامي در غيرن 188ميالدي تا كنون و كشته شدن  2014هوايي به سوريه و عراق، از سال 

  ؛2018تان، از سال افغانس
 آوردهاير براشاره به حاكي بودن تحقيقات روزنامه نيويورك تايمز از وقوع خطاهايي د و)

 از اهداف حمالت هوايي؛ متحدهاياالتانجام شده توسط نيروهاي مسلح 

د، دويدنيك محل بمباران شده ميسوي افرادي كه به  ،براي مثالگفتني است كه  ز)
 عنوانبهن موتورسوار شهروندايا و  امدادگر عنوانبهداعش و نه  جنگجوي گروه عنوانبه

  ؛اندشده شناساييالوقوع حمله قريبهدف 
امي بر هاي نادرست به آمار چهار درصدي قربانيان غيرنظاشاره به منجر شدن شناسايي ح)

روزنامه هاي انجام شده توسط پژوهش ين در حالي است كهااساس اسناد پنتاگون: 
شده داراي خطا بوده و درصد از حوادث بررسي 17كه است رك تايمز نشان داده نيويو

  ست؛ن از اين خطاها ناشي شده امرگ و جراحات غيرنظاميااز  سوميكنزديك به 
 كهيناي بر مبنسخنگوي فرماندهي مركزي ارتش آمريكا به اين روزنامه اشاره به اظهارات  ط)

ريق از ط اطالعات نادرست و چه با تكيه براوري، چه حتي با بهترين فن احتمال وقوع خطا
از هيچ ها اين آسيبوقوع از  ممانعتاما ارتش براي  وجود دارد،تفسير نادرست از اطالعات 
  تالشي فروگذار نكرده است؛

به كشتن  2هاي هوايينهاد جنگاشاره به متهم شدن ارتش آمريكا از سوي سازمان مردم ي)
ميالدي تا كنون، در حمالت هوايي به بهانه  2001امي از سال هزار غيرنظ 22 كمدست

  جنگ عليه تروريسم؛
تنها در  نفر 4800از  اشاره به برآورد اين سازمان مبني بر كشته شدن تا كنون بيش ك)

  افغانستان؛

                                                            
٢ Airwars 
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ارتش آمريكا تنها در كمتر اين در حالي است كه طبق گزارش روزنامه نيويورك تايمز،  ل)
  ؛3تحمالت پهپادي غرامت پرداخت كرده اس مجروحان به خانواده قربانيان و ،مورد 10از 
  
، در 1400 آذرماه 24الملل، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2

عمال اتبار و به توقف اخراج شهروندان هائيتي متحدهاياالتخصوص ضرورت اقدام 
  از: اندعبارترش ورهاي اين گزابرخي از مح ها.استفاده عليه آنسوء

الملل، به سازمان عفو بين ازجملهها حقوق بشري، اشاره به اقدام شماري از سازمان الف)
دان ، مبني بر تناقض اخراج شهرونآذرماه 24صدور سندي مشترك، در روز چهارشنبه 

ين افراد نساني ا، با حقوق ا»42 عنوان«بر اساس فرمان  ازجمله، متحدهاياالتتبار از هائيتي
 هائيتي ي كهكه افزايش اخراج اين شهروندان از سراسر آمريكا را در پي داشته، در شرايط

  همچنان با بحران حقوق بشري و بشردوستانه مواجه است؛
ران اد اصلي بحاين سند به آشكار ساختن ابع امضاكنندههاي اشاره به اقدام سازمان ب)

 كهاينهائيتي و شواهد و مداركي مبني بر  حقوق بشري و بشردوستانه در كشور
هاي ه درخواستدر حال نقض تعهدات حقوقي خود در زمينه ارزيابي جداگان متحدهاياالت

  است؛ ها به سوي آزار و اذيت يا شكنجهو حصول اطمينان از عدم استرداد آن جويانپناه
يماهاي ه در شرايطي از هواپتبار اخراج شدبسياري از شهروندان هائيتي كهايناشاره به  ج)

و  سيب ديدهشوند كه بيمار بوده، دستبند به دست داشته، گرسنه بوده، آپياده مي متحدهاياالت
يابند انساني مي باردهشتخود را در شرايط  كهدرحاليقادر به تشخيص موقعيت خود نيستند، 

  كه عبارت است از:
  ؛هاي تبهكارهاي گسترده از سوي گروهخشونت -
  جمهور هائيتي؛تداوم بحران سياسي ناشي از ترور رئيس -
  ناامني غذايي؛ -

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

 https://b2n.ir/k33305 
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  در آستانه فروپاشي؛نظام سالمت  -
  جا مانده از زلزله اخير؛بههاي تخريب -
ن واكسينه درصد از جمعيت آ 0,4در كشوري كه تنها  19 –به بيماري كوويد  ابتالخطر  -

  اند؛شده
بهانه حفاظت  به» 42عنوان «استفاده متداوم از فرمان به سوء حدهمتاياالتاشاره به اقدام  د)

 و ممانعت از تالش جويانپناهدسته جمعي  از سالمت عمومي جامعه در راستاي اخراج
  تبار و ديگر مهاجران جهت ارائه درخواست پناهجويي؛شهروندان هائيتي

و حتي  هاي حقوق بشريزماناشاره به انتقاد سازمان ملل، كارشناسان حوزه سالمت، سا ه)
زاينده در معرض خطر ف جويانپناهاز اين اقدام كه موجب قرار دادن  متحدهاياالتهاي مقام
بعيض در و ت بيگانه هراسيشده و به افزايش نژادپرستي،  19 –به بيماري كوويد  ابتال

  انجامد؛مرزهاي اين كشور مي
سوار در ر توسط مأموران مرزي اسباشاره به حاكي بودن استفاده افراطي از زو و)
تبار، هائيتي جويانپناهريوي تگزاس، در ماه سپتامبر سال جاري ميالدي، عليه مهاجران و دل

  متحده؛تتار پليس در سراسر اياالاز نهادينه بودن تجارب نژادپرستي سيستميك در ساخ
درنگ روند اختن بيها از دولت آمريكا جهت متوقف ساشاره به درخواست اين سازمان ز)

رفتار ، پايان دادن به سوء»42عنوان «بر اساس فرمان  ازجملهتبار، اخراج شهروندان هائيتي
ها به نظام تبار و فراهم آوردن دسترسي آنو مهاجران هائيتي جويانپناهآميز عليه تبعيض

  ؛4پناهجويي
  
، 1400 آذرماه 23شنبه سهبان حقوق بشر، در روز انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -3

ات ات براي تلفبه پايان دادن به معافيت از مجاز متحدهاياالتدر خصوص ضرورت اقدام 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  غيرنظاميان.

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 4

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/12/haiti‐us‐must‐stop‐deportations‐abuse‐
against‐haitians 
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ظامي نبان حقوق بشر در زمينه تصميم نيروهاي اشاره به ابراز نگراني عميق ديده الف)
 10شتن كبه شمار نياوردن هيچ يك از افراد خود براي جهت مسئول  متحدهاياالت

  غيرنظامي، در حمله پهپادي ماه اوت سال جاري ميالدي، به كابل؛
اقدام آن  به دليل عدم ويژهبه، متحدهاياالتآفرين بودن واكنش دولت اشاره به مشكل ب)

و در  ابلكدر  به انتشار گزارش كامل نيروهاي نظامي در رابطه با حمله به وقوع پيوسته
مله كه ح مبهم به همراه اين ارزيابي غامض يگزاره برگعوض اقدام پنتاگون به انتشار 

  مزبور ناقض قوانين جنگ نبوده است؛
نگتن هاي نيويورك تايمز و واششده توسط روزنامه مأل، حقايق بر حالدرعيناشاره به  ج)

يروهاي رآمدي نننده در زمينه ناكاكخداد كه حاكي از شواهد قانعرپست، در رابطه با اين 
به حداقل رساندن  منظوربههاي عملي در خصوص اتخاذ تمامي گام متحدهاياالتنظامي 

  آسيب به غيرنظاميان است؛
د از ي خوهمچنين گفتني است كه اين اطالعات تصميم وزارت دفاع براي تبرئه نيروها د)
  ند؛كاعتنايي كيفري را توجيه نميمالحظگي يا بيبي
بان حقوق بشر در واشينگتن، ، مدير سازمان ديده5اشاره به اظهارات سارا هولوينسكي ه)

در قبال مرگ  متحدهاياالتناپذيري نيروهاي نظامي اگر چه خبر مسئوليت كهاينمبني بر 
  آور نيست، اما همچنان به شدت مايه نگراني است؛غيرنظاميان تعجب

به ايجاد اصالحات در نظام قضايي نيروهاي نظامي و تأكيد بر ضرورت اقدام كنگره  و)
هاي انجام شده پيشين درخواست از پنتاگون به پاسخگويي به اين پرسش كه چرا بررسي

ها و عملكرد اين نيروها، منجر به بروز تغييرات ملموس در اين زمينه در زمينه سياست
 ؛6رسندنان به گوش ميسال است كه خبرهاي اين چنيني همچ 20 كهدرحالينشده است، 

                                                            
٥ Sarah Holewinski 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 6
، در خصوص ضرورت اقدام كنگره به 1400آذر ماه  2شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان ديده*
  رتند از:ارش عبابرخي از محورهاي اين گز جام تحقيق در زمينه ناكارآمدي پنتاگون در حمايت از شهروندان غيرنظامي.ان
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ه حل ن) در زمينهاي وزارت دفاع اياالت متحده آمريكا (پنتاگواشاره به ناكارآمدي يا فقدان اراده الزم از سوي مقام الف)

  و ضرورت ورود البته ديرهنگام كنگره به اين موضوع؛ معضل خود در رابطه با تلفات غيرنظاميان
تن  64اشاره به تحقيق انجام شده از سوي روزنامه نيويورك تايمز مبني بر اقدام نيروهاي نظامي اياالت متحده به كشتن تا  ب)

ماه اوت سال جاري  ميالدي، كه همچنين يادآور حمله پهپادي آمريكا در 2019از غيرنظاميان شهر باغوز در سوريه، در سال 
  كودك كشته شدند؛ 7غيرنظامي، از جمله  10ميالدي، به كابل است كه بر اثر آن 

اشاره به اظهارات لويد آستين، وزير دفاع اياالت متحده، در واكنش به گزارش نيويورك تايمز، مبني بر تعهد نيروهاي  ج)
  هاي بيشتر در اين زمينه؛نجام اقدامنظامي آمريكا به حمايت از غيرنظاميان، ضمن تأكيد بر لزوم ا

هاي الزم در زمينه اقدامات خود اشاره به عدم تمايل يا ناكارآمدي وزارت دفاع اياالت متحده در رابطه با انجام تجديد نظر د)
 سال گذشته جريان داشته است؛ 20هاي اخير، بلكه در در راستاي نجات جان غيرنظاميان كه نه تنها در سال

بر ضرورت انجام تحقيقات مستقل در زمينه اصالح اين روند با مداخله كنگره و با توجه به هزينه باالي ناشي از اين  تأكيد ه)
  ناكارآمدي متداوم؛

هاي نيروهاي نظامي اين كشور در راستاي تحديد آسيب به اشاره به اقدام وزارء دفاع آمريكا به همواره تقدير از تالش و)
يش از پذيرش مسئوليت در زمينه حمالت كابل و باغوز، ضمن تأكيد بر اين كه حفظ جان غيرنظاميان ها پغيرنظاميان، مدت

هاي ها، مطالعات، فرآيندهاي عملياتي و دستوردشوارترين وظيفه نيروهاي نظامي است، كه البته با توجه به ميزان آموزش
 با اين همه كشتار غيرنظاميان همچنان ادامه يافته است؛آيد؛ اما اي اظهارنظري حقيقي به شمار ميتاكتيكي، تا اندازه

آيد، از جمله در المللي يا قوانين جنگي به شمار مياشاره به اين كه مرگ غيرنظاميان در برخي مواقع، نقض حقوق بشردوستانه بين ز)
واقع، پيامد غيرعمدي حاصل از استفاده پيوندد، همچنين اين رويدادها در برخي مگيري به وقوع ميمواردي كه خطايي در زمينه هدف

خوانند: در هر حال آنچه مشخص است اين است كه كاهش مي» تلفات جانبي«از نيروي مرگبار است كه نيروهاي نظامي آن را 
  پذيري معناداري نيز در اين زمينه انجام نپذيرفته است؛آيد و مسئوليتهاي غيرنظاميان اولويت به شمار نميآسيب

توانند ره به حاكي بودن گزارش نيويورك تايمز در زمينه رويداد باغوز مبني بر اين كه نيروهاي نظامي اياالت متحده مياشا ح)
آميزي هاي به شدت ابهامشده در راستاي ممانعت از وقوع تلفات غيرنظاميان را ناديده بگيرند و بر توجيه هاي تعيينضمانت

درصد از حمالت خود به كار برده، حتي در  80يهي كه واحد نظامي مسئول اين حادثه در توج –چون، دفاع از خود تكيه كنند 
 اند؛مواقعي كه اين حمالت بسيار دورتر از خط مقدم جبهه به وقوع پيوسته

ه هاي متمادي نادرست بودها مبني بر رديابي محل استقرار يك نفر براي ساعتگفتني است كه در حمله كابل نيز، ارزيابي ط)
ها در ميان نيروهاي نظامي جهان برخوردارند، تنها گيريترين هدفو اين كه اين ادعا كه نيروهاي نظامي اياالت متحده از دقيق

  پيوندد؛گيري درست انجام شود، امري كه آشكارا در غالب موارد به وقوع نميزماني صحت دارد كه هدف
هاي الزم پس از ه ناكارآمدي وزارت دفاع در رابطه با انجام نظارت و بازبينياشاره به همچنين ابراز نگراني بيشتر در زمين ي)

باغوز احتماًال نقض  2019درنگ گزارش داد كه حمالت سال وقوع اين حمالت: گفتني است كه اگر چه يك وكيل نظامي بي
هيچ تالشي براي پنهان نگاه داشتن اين هاي نظامي از شود كه ديگر مقامالمللي بوده است، اما ادعا ميحقوق بشردوستانه بين

 پذيري در اين زمينه است؛ رويداد فروگذار نكردند، كه اين امر متضاد با مسئوليت

هاي وزارت دفاع در زمينه هاي مديد به زير سؤال بردن اعتبار گزارشهاي حقوق بشري براي مدتاشاره به اقدام گروه ك)
ميالدي، دولت اياالت متحده تنها  2019مان انتشار گزارش حمالت سوريه در سال تلفات غيرنظاميان: گفتني است كه از ز

كشته شده ديگر را با  60تواند شناسايي وضعيت پيكارجويي غيرنظامي را به رسميت شناخته و ادعا نموده كه نمي 4كشتن 
 قاطعيت تعيين كند؛

  ها كه عملي نشده است؛ر عمليات نظامي در طول اين سالهاي قاطعانه بتأكيد بر ضرورت اقدام كنگره به انجام نظارت ل)
گفتني است كه كميته نيروهاي مسلح مجلس نمايندگان پيشاپيش آغاز تحقيقاتي در اين زمينه را اعالم كرده و الزم است كه  م)

 درنگ همين اقدام را به انجام برساند؛كميته نيروهاي مسلح مجلس سنا نيز بي
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ر به ه حوادث منجبه پاسخگويي ب متحدهاياالتاشاره به ناكارآمدي مكرر وزارت دفاع  ز)
يژه وليات حمله ماه اوت به كابل و حمله پهپادي واحد عم ازجملهآسيب به غيرنظاميان، 

 ميالدي 2019به باغوز در سوريه، در سال » 9گروه ضربت «اين وزارتخانه، تحت عنوان 
 اند؛هشد مألكه هر دوي اين موارد از سوي روزنامه نيويورك تايمز و نه وزارت دفاع بر 

هاي نظارتي خود در گيري از مسئوليتتأكيد بر ضرورت اقدام اضطراري كنگره به بهره ح)
در  حقيقرابطه با موارد نقض قوانين جنگ توسط وزارت دفاع و بسنده نكردن به تنها ت

  اند؛اي شدهه شدت رسانهزمينه حوادثي كه ب
روهاي ساله ني 20د آمريكا به آغاز بررسي عملكر گذارانقانونتأكيد بر ضرورت اقدام  ط)

 رگ يا جراحت غيرنظاميان شده است؛نظامي اين كشور كه منجر به م

تنها چند روز پس  متحدهاياالتاشاره به اين پرسش كه آيا اين پيامي است كه دولت  ي)
پيام حاكي از معافيت از مجازات  -كند؟ الس دموكراسي به جهانيان منتقل مياز ميزباني اج

  ؛7سازددار ميكاري كه متناقض با منطق بوده و اعتبار اين كشور را خدشهو پنهان
  

                                                                                                                                                            
هاي نظامي هاي سيستميك نيرومل شدن اين تحقيقات نه تنها بر حمالت منفرد، بلكه بر ناكارآمديتأكيد بر ضرورت مشت ن)

يان، هاي الزم در رابطه با آسيب به غيرنظامها در زمينه ارائه راهنماييناكارآمدي –اياالت متحده و رهبري غيرنظاميان آن 
قات بايد هاي الزم: گفتني است كه مدت زمان اين تحقينظارتها و پيگيري تحقيقات در اين زمينه و ناديده گرفتن ضمانت

  شامل عمليات نظامي اياالت متحده در طول بيست سال گذشته، از زمان وقوع حمالت يازده سپتامبر باشد؛
ميان را  نصلي در اينقش ا اشاره به اين كه اگر چه كنگره بايد نقش نظارتي خود را ارتقاء بخشد، اما نبايد از خاطر برد كه س)

ن كند و وظيفه او ايجاد فضايي براي خاطرنشان كردن اين امر است كه مرگ غيرنظاميان و پنهان كردجمهوري ايفاء ميرئيس
 حقايق در اين زمينه به هيچ عنوان پذيرفته نيست؛

ن در مايت از غيرنظامياجمهوري دانلد ترامپ كه قوانين مرتبط با حوقوع پيوستن حمله سوريه در زمان رياستاشاره به به ع)
زمينه  ها را تضعيف نمود و در عين حال رخ دادن حمله كابل تحت نظارت جو بايدن و با وجود گفتمان مؤكد وي درجنگ

ها در اين رابطه يرفت از تمامي اختيارات خود جهت موظف كردن پنتاگون به پرداختن به ناكارآمدحقوق بشر كه انتظار مي
  كه تا كنون به وقوع نپيوسته است؛ي اقدام –بهره گيرد 

آمريكا  هاي مستقل رويدادهايي مانند حمله سوريه، آخرين عمليات نيروهاي نظاميگفتني است كه بدون انجام نظارت ف)
به  شتر ممانعتتوان از مرگ غيرنظاميان بينخواهد بود كه تلفات غيرنظاميان را به همراه خواهد داشت و تنها در صورتي مي

  آورد كه روند تحقيقات و نظارت در اختيار پنتاگون قرار نداشته باشد.عمل 
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 7

 https://www.hrw.org/news/2021/12/14/us‐end‐impunity‐civilian‐casualties 



  10                                                                                                                               86گزارش راهبردي 

 

تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا، در روز  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -4
از مردم آمريكا از دريافت  سوميكوص امتناع نزديك به ، در خص1400 آذرماه 23شنبه سه

برخي از محورهاي اين گزارش  آن. هايگذشته، به دليل هزينه ماههسهخدمات درماني در 
  از: اندعبارت
اشاره به پيمايش انجام شده توسط مركز سياست سالمت غرب و مؤسسه نظرسنجي  الف)

هاي درماني ز شهروندان آمريكا از دريافت مراقبتا سوميكگالوپ، مبني بر امتناع تقريبًا 
گذشته، به دليل عدم برخورداري از امكان الزم جهت پرداخت  ماههسهضروري، در 

  هاي آن؛هزينه
ها نظر آنكنندگان در اين پيمايش مبني بر صرفدرصد از شركت 30اشاره به اظهارات  ب)

ماه گذشته  9درصدي كه از  –هاي آن ينههاي درماني به دليل هزاز برخورداري از مراقبت
 به باالترين ميزان خود رسيده است؛ 19 –سه برابر شده و در دوران شيوع بيماري كوويد 

دهندگان مبني بر رو به وخامت نهادن وضعيت از پاسخ پنجميكاشاره به اظهارات  ج)
ل دريافت خدمات شان در قباشان پس از درنگها و يا يكي از اعضاء خانوادهسالمت آن

 هاي جاري آن؛درماني به دليل هزينه

درصد از افراد برآمده از خانوارهاي برخوردار از درآمدهاي  20اشاره به اقدام همچنين  د)
تأخير انداختن درمان خود به دليل مسائل مالي كه اين هزار دالر در سال، به به 120بيش از 

 بوده است؛درصد  3نرخ در ماه مارس سال جاري ميالدي 

دهد كه افراد برخوردار از درآمدهاي باالتر در آمار ذكر شده نشان مي كهايناشاره به  ه)
نرم كردن با اين مشكل هستند، كه  وپنجهدستقياس با ميانگين درآمد جامعه نيز در حال 

 با معضلي واقعي در اين زمينه مواجه است؛ متحدهاياالتخود حاكي از آن است كه 

ها به دهندگان مبني بر عدم دسترسي آناز پاسخ سوميكبه اظهارات حدود  اشاره و)
، چنانچه همين امروز نيازمند آن باشند، كه اين ميزان در صرفهبهخدمات درماني مقرون 

  درصد بوده است؛ 18بهار سال جاري ميالدي، 
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وانايي خود دهندگان نيز در رابطه با عدم تدرصد از پاسخ 42گفتني است كه همچنين  ز)
 هاي درماني الزم در سال آينده ميالدي ابراز نگرانيهاي مراقبتدر زمينه پرداخت هزينه

 اند؛كرده

ر زمينه ها اقدامات ناكارآمد و ضعف تدابير جسورانه داشاره به منجر شدن تداوم دهه ح)
در پايان  براي مردم آمريكا وتارتيرهاندازي چشم ها درماني، به رقم خوردنكاهش هزينه

 سال جاري ميالدي؛

حدود  به رو به وخامت نهادن نگرش 19 –اشاره به منجر شدن شيوع بيماري كوويد  ط)
ها با نآدرصد از  15نيمي از مردم آمريكا در رابطه با نظام درماني كشور و مواجهه 

  هاي درماني؛مشكالت بيشتر در زمينه پرداخت هزينه
سي هاي سياو سوم از مردم اين كشور، فارغ از وابستگياز سوي ديگر گفتني است كه د ي)

 هاي درماني شود، را ندارند؛هايي كه منجر به كاهش هزينهخود، انتظار اتخاذ سياست

ي به تساو اين پيمايش حاكي از رو به وخامت نهادن مسائل مربوط كهايناشاره به  ك)
  حقوق و عدالت در جامعه شده است؛

دهنده مبني بر مرگ يكي از دوستان يا پاسخ 20از هر  تنيكاشاره به اظهارات  م)
هاي درماني الزم به دليل ها در سال گذشته، بر اثر عدم دريافت مراقبتخويشاوندان آن

  پوست دو برابر سفيدپوستان بوده است؛هاي سياههاي آن، كه در اين ميان تعداد آمريكاييهزينه
 و همچنين متحدهاياالتاز شكنندگي نظام درمان اشاره به حاكي بودن اين آمارها  ن)

  ام نياز به دسترسي به اين خدمات؛هاي اين كشور به هنگپذيري خانوادهآسيب
شهروند بزرگسال آمريكايي از تمامي  6663س) گفتني است كه در اين نظرسنجي 

جاري مورد اكتبر سال  21تا  18سپتامبر و  30تا  27هاي اين كشور، در فاصله زماني ايالت
  ؛8درصد بوده است 1,5اند و حاشيه خطاي آن نيز پيمايش قرار گرفته

                                                            
  بازيابي در لينك:  تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا. قابل –پايگاه خبري گزارش  8

https://thehill.com/policy/healthcare/585648‐nearly‐one‐third‐of‐americans‐skipped‐care‐
in‐past‐three‐months‐due‐to‐cost?amp 
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وز رريكا، در تحليلي هيل، وابسته به كنگره آم –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -5
پراكنانه عليه درصدي جرائم نفرت 361، در خصوص افزايش 1400 آذرماه 19جمعه 

  از: اندعبارتاين گزارش  برخي از محورهاي رك.تبار در شهر نيويوشهروندان آسيايي
جاري  سال اشاره به آمار ارائه شده از سوي اداره پليس نيويورك، در ماه دسامبر الف)

تبار در پراكنانه عليه شهروندان آسياييدرصدي جرائم نفرت 361ميالدي، مبني بر افزايش 
  شهر نيويورك؛

فزايش اپراكنانه پليس نيويورك مبني بر نفرت هاي هيأت بررسي جرائماشاره به يافته ب)
الدي به مي 2020 در سالمورد  28تبار از جرائم عليه شهروندان آمريكايي آسيايي گونهاين

  تا كنون؛ 2021مورد در سال  129
پراكنانه پليس نيويورك، نهادي متنوع گفتني است كه هيأت بررسي جرائم نفرت ج)

مينان ول اطكه وظيفه همكاري با اداره پليس در راستاي حصمتشكل از رهبران جامعه بوده 
ت براي پراكنانه و دستيابي نهايي به عدالقاطعانه قانون در قبال جرائم نفرت ياجرااز 

  قربانيان اين جرائم در نيويورك را بر عهده دارد؛
 در سال پراكنانهز جرائم نفرتمورد ا 500كل بيش از  طوربهوقوع پيوستن اشاره به به د)

دهد: اين در درصدي را نشان مي 106افزايش  2020جاري ميالدي كه در قياس با سال 
 مورد دستگيري نيز در اين رابطه انجام پذيرفته است؛ 250حالي است كه 

رد و افزايش مو 183به  121پراكنانه در قبال جوامع يهودي از اشاره به افزايش جرائم نفرت ه)
  دي؛مورد در سال جاري ميال 85به  29هاي جنسي افراد از گرايش اين نوع جرائم در قبال

پراكني عليه گذاران ائتالف مبارزه با نفرت، از بنيان9اشاره به اظهارات راسل جونگ و)
تبار و ساكنان جزاير پاسيفيك، مبني بر تطابق افزايش آمارها در اين ها آسياييآمريكايي

تبار در سطح عمومي و ل شهروندان آمريكايي آسياييزمينه با افزايش نژادپرستي در قبا
كه همچنين نمايانگر  19 –گير كوويد افزايش ميزان جرائم در دوره شيوع بيماري همه

 دهي در اين رابطه است؛تبارهاي آمريكا به گزارشاحتمال بيشتر اقدام جامعه آسيايي

                                                            
٩ Russel Jeung 
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ها و ايراد استاذ سيخواه در اتخاشاره به نقش هر دو حزب دموكرات و جمهوري ز)
پراكنانه در اين زمينه هاي ضدآسيايي كه موجب دامن زدن به ميزان جرائم نفرتسخنراني

 شده است؛

امي ي تماشاره به منجر شدن گفتمان ضدچيني و برترپنداري سفيدپوستان به اثرپذير ح)
ه بيگانه، چ عنوانبهيايي ند و به تصوير كشيده شدن شهروندان آسروازاينهاي جامعه بخش

 در سطح كشور و چه در سطح محلي؛

 ويژهبههاي قوميتي اشاره به ضرورت مبارزه با تعصبات ضدآسيايي از طريق آموزش ط)
  ؛10براي جوامع كم درآمد

  
، 1400 آذرماه 18شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -6

در قبال » ماندن در مكزيك«گيري سياست در خصوص مضحكه به شمار آوردن از سر
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  .جويانپناه

ادن دقرار  در مرز آمريكا به» ماندن در مكزيك«اشاره به منجر شدن احياء برنامه  الف)
ها و استفادهربايي، اخاذي، تجاوز و ساير سوءدر معرض خطر آدم جويانپناهمجدد 

  ؛متحدهاياالتدر  در زمينه ارائه درخواست پناهجويي جويانپناهآن با حق  همچنين تناقض
 ابراز حاليندرعاشاره به مورد تجديدنظر قرار گرفتن اين برنامه در دولت جو بايدن و  ب)

اساس  از سوي نهادهاي دولتي موظف در اين رابطه، بر اين سياست ياجراترديد در زمينه 
گام ه هنكه نهادهاي مجري مقررات مرزي در دو سوي مرزها ب احترام به حقوق بشر، چرا

ها شده و ضمن استفادهاي از سوءاين برنامه همواره مرتكب شمار گسترده ياجرا
 دهند؛برخورداري از معافيت كامل از مجازات همچنان به اين روند ادامه مي

                                                            
  تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  10

 https://thehill.com/blogs/blog‐briefing‐room/news/585405-anti‐asian‐hate‐crimes‐in‐nyc‐

rose‐361‐percent‐police?amp 
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ها ، مبني بر اقدام آنو مكزيك متحدهاياالتهاي اشاره به صدور بيانيه از سوي دولت ج)
، همچون شهروندان تبارغير اسپانيايي جويانپناه، شامل جويانپناهنام از به آغاز ثبت

ماندن در «، در برنامه آذرماه 15تبار و برزيلي و جوامع بومي، از روز دوشنبه هائيتي
شهر مرزي اين كشور تا زمان مشخص شدن نتيجه  7ها به و انتقال آن» مكزيك
 شان؛هاي پناهجويياستدرخو

كه  جويانيپناهاشاره به ناكارآمدي اين برنامه در پرداختن به اين حقيقت كه بسياري از  د)
هاي جنايتكار سيستماتيك از سوي گروه طوربهشوند، بر اين اساس به مكزيك فرستاده مي

و برخي مواقع پليس و مأموران مهاجرتي در شهرهاي مرزي اين كشور، در معرض 
  گيرند؛خشونت قرار مي

اين  كهدرحاليدر زمينه بهبود فرآيند غربالگري،  متحدهاياالتاشاره به ادعاي دولت  ه)
 جويانپناهفرآيند همچنان به اقدام مأموران امور گمركي و حفاظت مرزي آمريكا به ارجاع 

بان هاي ديدهبه يك متصدي پناهجويي براي مصاحبه بستگي دارد، كه بر اساس يافته
هاي قانوني حقوق بشر، مأموران مسئول اين روند معموالً در زمينه انجام اين ارجاع

 اند؛ناكارآمد عمل كرده

هاي موجب رو به وخامت نهادن ناكارآمدي» ماندن در مكزيك«از سوي ديگر برنامه  و)
جود بر فقدان دسترسي به مشاور، موانع مو ازجمله، متحدهاياالتهاي مهاجرتي نظام دادگاه

هاي حقوقي سر راه برخورداري از نماينده حقوقي، فقدان شفافيت و محدوديت حمايت
 شده است؛

ميالدي،  2021تا ژانويه سال  2019اشاره به اقدام دولت دانلد ترامپ، از ماه ژانويه سال  ز)
وليت به معل مبتالها هزار كودك و افراد ، مشتمل بر دهجوپناههزار  71به فرستادن بيش از 

  يا شرايط سالمتي مزمن، به مكزيك بر اساس اين برنامه؛
در ماه » ماندن در مكزيك«اشاره به اقدام دولت بايدن به پايان دادن رسمي به برنامه  ح)

اي خطرناك و برنامه عنوانبهژوئن سال جاري ميالدي، ضمن به شمار آوردن آن 
 كهاينوزارت امنيت داخلي مبني بر اي از سوي نامهغيرانساني و همچنين انتشار تفاهم
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هاي انساني تصميم دولت در اين زمينه نمايانگر اذعان به معايب ذاتي برنامه مزبور و هزينه
 ناپذير آن است؛توجيه

ها به از هاي دولت بايدن مبني بر ناگزير شدن آنحال اظهارات مقاماشاره به درعين ط)
ه خاطر ك ينانز سوي دادگاهي فدرال، اما با اين اطمسرگيري اين برنامه به دليل صدور حكم ا

  ردي چون:كند، ازجمله در موااين دولت اقدام به بهبود ابعاد بشردوستانه برنامه مزبور مي
  هاي پناهجويي در مدت زمان شش ماه؛بيشتر پرونده وفصلحل -
  به مشاور؛ جويانپناهحصول اطمينان از دسترسي  -
  شوند؛نام نميمه ثبتدر اين برناپذير آسيب ويژهبهافراد  كهاينحصول اطمينان از  -
هاي ايمن و هشوند از پناهگاارائه تعهد در اين زمينه كه افرادي كه به مكزيك فرستاده مي -

هاي بتجوز اشتغال، مراقو از مرز اين كشور، م متحدهاياالتبه مرز  وآمدرفتامن، امكان 
 مند خواهند شد؛ك بهرهدرماني و ساير خدمات در مكزي

مينه ارائه تعهدهاي متعدد در اين ز رغمبههاي آمريكا و مكزيك گفتني است كه دولت ي)
  اند؛ها عمل نكردهبه هيچ يك از آن

دادن  به مكزيك و قرار جويانپناهبه بازگرداندن  متحدهاياالتاشاره به اقدام دولت  ك)
منع  ين زمينه بر اساس كنوانسيوناعهد خود در اذعان به ت رغمبهها در معرض شكنجه، آن

  ميز؛رحمانه، غيرانساني و تحقيرآهاي بيشكنجه و ساير رفتارها يا مجازات
درنگ اين و مكزيك به معكوس نمودن بي متحدهاياالتتأكيد بر ضرورت اقدام  ل)

  11.12روند

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 11

 https://www.hrw.org/news/2021/12/09/restarting‐remain‐mexico‐travesty 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 12

هاي حقوق بشري ، در خصوص انتقاد گروه1400آذر ماه  12نتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز جمعه ا*
ن گزارش برخي از محورهاي اي ين كشور.جمهوري سابق ااز بازگشت اياالت متحده به سياست مهاجرتي دانلد ترامپ، رئيس

  عبارتند از:
جمهوري اين كشور، به بازگشت شري اياالت متحده از تصميم دولت جو بايدن، رئيسهاي حقوق باشاره به انتقاد گروه الف)

مهاجراني كه خود را به مرز مكزيك و جمهوري دانلد ترامپ به سياست مهاجرتي دولت سابق: گفتني است كه در زمان رياست



  16                                                                                                                               86گزارش راهبردي 

 

  *كانادا
، در 1400 اهآذرم 29دوشنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري گلوبال نيوز، در روز  - 1

  ين كشور.اسال اقامت در  20خصوص احتمال اخراج شهروندي سالمند از كانادا پس از بيش از 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

تبار ساكن شهر تورنتو، ساله كنيايي 75، شهروند 13اشاره به قرار گرفتن ساموئل نياگا الف)
سال اقامت در اين كشور، به دليل مشكل به  20پس از بيش از در معرض اخراج از كانادا 

متداوم از سوي سازمان مهاجرت،  طوربهوجود آمده در صدور مجوزهاي شغلي كه 
  شده است؛ پناهندگان و شهروندي كانادا اعطاء مي

                                                                                                                                                            
سياست ماندن « -ماندند ر، در مكزيك ميهاي اين كشوشان در دادگاهرساندند بايد تا پايان رسيدگي به درخواستآمريكا مي
  ؛»در مكزيك

شمار آوردن اين تصميم دولت اياالت متحده از سوي شوراي مهاجرت آمريكا به عنوان روز سياهي براي اين اشاره به به ب)
ك و آمريكا با از سرگيري اين رويكرد، هزاران مهاجر ناگزير به ماندن در مرز مكزيكشور و حاكميت قانون: گفتني است كه 

  شوند؛تحت شرايطي خطرناك مي
توصيف كرده و پس از انتخاب به رياست جمهوري آن را به » غيرانساني«اين در حالي است كه جو بايدن اين روش را  ج)

حالت تعليق درآورده بود: اما در ماه اوت سال جاري ميالدي، يك قاضي دادگاه فدرال آمريكا، حكمي مبني بر اين كه در نحوه 
 لغو اين قانون تخلف صورت گرفته است، صادر كرد، كه البته دولت بايدن قصد اعتراض به آن را داشت؛

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

  ك در ازاء دريافت امتيازاتي چون؛ست از سوي دولت مكزياشاره به پذيرش اين سيا ه)
  كاهش زمان رسيدگي به تقاضاي مهاجرت به شش ماه و استفاده از طرحي در چهارچوب برنامه توسعه براي آمريكاي مركزي؛

كه به دولت آمريكا اين » 42عنوان «هاي مرزي دانلد ترامپ، به نام اشاره به همچنين اقدام جو بايدن به تداوم يكي ديگر از سياست و)
  ، به سرعت اخراج كند؛19 –دهد تا مهاجران را به داليل بهداشتي، همچون مقابله با شيوع بيماري كوويد امكان را مي

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

اشاره به مورد محكوميت قرار گرفتن تصميم دولت اياالت متحده به اجراء سياست مهاجرتي دانلد ترامپ، از سوي  ح)
  هاي حمايت از مهاجران و برخي از نمايندگان حزب دموكرات در كنگره؛گروه
حتي مشموالن اين برنامه را افزايش داده، به نحوي كه مهاجران غيراسپانيايي، مانند اهالي اين در حالي است كه جو بايدن  ط)

  تر شده است؛جمهوري دانلد ترامپ نيز گستردهگيرد و به اين ترتيب، دامنه اين سياست از دوران رياستهائيتي را نيز در بر مي
  هندگان سازمان ملل و تأكيد آن بر عدم همكاري در اجراي اين سياست؛اشاره به محكوميت اين اقدام از سوي كميسارياي عالي پنا ي)
هاي مدني آمريكا مبني بر منجر شدن بازگشت به اين سياست در شرايط كنوني هاي اتحاديه آزادياشاره به اظهارات مقام ك)

  ي و مرگ.ها در معرض شكنجه، تجاوز جنساستفاده قرار گرفتن مهاجران و قرار گرفتن آنبه مورد سوء
١٣ Samuel Nyaga 
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ر ميانه دميالدي، از كشور خود  2000تبار، در سال اشاره به گريز اين شهروند كنيايي ب)
خواهانه و درخواست مردم جهت ايجاد نظام چندحزبي در اين هاي دموكراسيز جنبشبرو

 كهاينهاي سياسي، پس از كشور و به دليل هراس از قرار گرفتن در معرض آزار و اذيت
  يك بار نيز مورد سوء قصد قرار گرفت؛

براي  اشتغال جوزم اشاره به اظهارات وكيل نياگا مبني بر اقدام دولت فدرال كانادا به صدور ج)
اء اين مجوز، ميالدي، كه وي به دليل انقض 2017سال، تا سال  17اين شهروند سالمند به مدت 

  داد؛ نگهبان امنيتي يك مجتمع مسكوني در تورنتو از دست عنوانبهشغل خود را 
به  ن وي در كاناداتالش جهت ماند منظوربهها اين در حالي بود كه تمامي درخواست د)
  يل بشردوستانه نيز با مخالفت مواجه شد؛دال
در اين رابطه و اقدام مأمور  14اشاره به داليل ارائه شده از سوي آژانس خدمات مرزي كانادا ه)

تبار، بر اين اساس كه او از سال امنيت داخلي كشور به عدم تعويق حكم اخراج اين فرد كنيايي
هاي به عمل آمده از سوي اين ارزيابي از وضعيت موقت اقامتي خود آگاه بوده و طبق 2010

  مأمور، زندگي وي در صورت بازگشت به كنيا مورد مخاطره قرار نخواهد گرفت؛
ه صدور بادا اشاره به نامعلوم بودن اقدام سازمان مهاجرت، پناهندگان و شهروندي كان و)

ت فقدان وضعيتبار در شرايط ميالدي و قرار گرفتن اين فرد كنيايي 2017مجوز كار تا سال 
تصميم  سال، همچنين اقدام ناگهاني دولت به اتخاذ 10مهاجرتي مشخص به مدت بيش از 

  جهت اخراج اضطراري او؛
ناپذيري اناشاره به اظهارات مشاور ارتباطي آژانس خدمات مرزي كانادا مبني بر امك ز)

توضيحات  حالدرعينارائه جزئيات پرونده نياگا به دليل رعايت حريم خصوصي فرد و 
ي شان صادر شده، يا اقدام به پيگيرافرادي كه دستور اخراج كهاينكلي وي مبني بر 

 اند؛و يا زمان الزم براي اين اقدام را از دست داده حقوقي پرونده خود نكرده

                                                            
١٤ Canadian Border Service Agency (CBSA)  
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ان از هاجرماين در حالي است كه طبق اظهارات وكيل اين فرد سالمند، بسياري از اين  ح)
اي هاي مكرر بشردوستانه و يا امكان تقاضه امكان ارائه درخواستحقوق خود در زمين

 ر در صورت لغو آن، آگاهي ندارند؛مجدد مجوز كا

اشاره به ابراز اميدواري نياگا جهت اقدام آژانس خدمات مرزي كانادا به بررسي مجدد  ط)
گزير به معرفي وي نا روازايندرخواست وي كه البته احتماالً تا دو سال به طول انجاميده و 

، در روز چهارم ژانويه سال آتي ميالدي است، به اين 15المللي پيرسونخود به فرودگاه بين
  ؛16آورده، بازگردداميد كه روزي دوباره به كشوري كه خانه خود به شمار مي

  
، در 1400 هآذرما 27انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري گلوبال نيوز، در روز شنبه  - 2

 ها جهت ايجادشدن دستگيري يك مادر مهاجر در كانادا به افزايش درخواستخصوص منجر 
  از: اندارتعبدر اين كشور. برخي از محورهاي اين گزارش  جويانپناهمناطق امن براي 

اشاره به برگزاري تظاهرات از سوي حاميان مهاجرانِ فاقد اسناد و مدارك، در روز  الف)
، در ايالت بريتيش كلمبيا، با توجه به اقدام 17مينسترست، در مدرسه نيو وآذرماه 27شنبه 
نوامبر) به هدف قرار دادن يك مادر  30هاي مرزي كانادا، در ماه گذشته ميالدي (مقام

  در اين ايالت؛ 18مهاجر در خارج از مدرسه ابتدايي لرد توئيدزميور
رج از خا ك زن دراشاره به اقدام چهار مأمور آژانس خدمات مرزي كانادا به تعقيب ي ب)

ن به ستبند زدوي دختر خود را به مدرسه رساند، سپس د كهايناين مدرسه ابتدايي پس از 
  او و بازداشت وي؛

و با پس موافقت ا –تبار بوده است كه اصالتاً مكزيكي –اشاره به آزاد شدن اين زن  ج)
 منجر بهتماس با همسرش جهت مالقات با مأموران آژانس خدمات مرزي كانادا كه 

  بازداشت وي نيز شد؛

                                                            
١٥ Pearson International Airport 

  گزارش پايگاه خبري گلوبال نيوز. قابل بازيابي در لينك: 16
 https://globalnews.ca/news/8463772/toronto‐man‐deportation‐kenya‐work‐permits/amp 
١٧ New Westminster 
١٨ Lord Tweedsmuir 
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يك  عنوانبهاشاره به متولد شدن دختر اين خانواده در كانادا و به شمار آمدن او  د)
ت ت خود جهوالدين وي به هنگام وقوع اين حادثه، درخواس كهدرحاليشهروند كانادايي 

ت كه فتني اسگند: دريافت اقامت دائم در اين كشور، به داليل بشردوستانه، را ارائه داده بود
 ضر با خطر احتمالي اخراج از كانادا مواجهند؛ها در حال حاآن

ين ز مبرم اعدالتي كل نظام مهاجرت كانادا و نيااشاره به حاكي بودن اين رويداد از بي ه)
ن مردم اي هاي ايجاد وضعيت مهاجرتي براي تمامي افراد، چرا كه بسياري ازكشور به برنامه

ت مرزي برند و اقدام آژانس خدماواده در شرايط ناپايدار به سر ميكشور همچون اين خان
  ها شده است؛كانادا موجب بروز هراس در ميان آن

كه » مدارس امن«مينستر از سياست اشاره به برخورداري منطقه مدرسه نيو وست و)
نه اشتراك گذاردن اطالعات در زميهاي محلي به بهموجب ممنوعيت اقدام مدرسه يا مقام

ي نياز به اين به لحاظ قانون كهآنمگر  –شود هاي مهاجرتي ميآموزان خود با مقامدانش
 اقدام باشد؛

كسب  هاي آژانس خدمات مرزي كانادا به تماس با اين مدرسه جهتاشاره به اقدام مقام ز)
ست در اين سيا يجراانوامبر، كه به دليل  30 خيازتارشيپاطالعات در رابطه با اين خانواده 

  اقدام خود ناكام ماندند؛
اشتراك گذاردن ها به بههاي اين آژانس مبني بر عدم اقدام آناشاره به اظهارات مقام ح)

 حالدرعينهاي خاص به دليل رعايت حريم شخصي و اطالعات در زمينه افراد يا پرونده
هاجرت مز سوي هيأت دستورهاي اخراج افراد كه ا ياجراشان در قبال ها بر مسئوليتتأكيد آن

 شود؛و پناهجويي صادر مي

هاي آژانس خدمات مرزي كانادا به احترام كنندگان از مقاماشاره به درخواست تظاهرات ط)
مينستر در زمينه ايجاد هاي شهر نيو وستمينستر و سياستگذاردن به منطقه مدرسه نيو وست

 مناطق امن براي مهاجران؛

مي كودكان اين كشور از حق تحصيل، فارغ از رعب و هراس اشاره به برخورداري تما ي)
  ها در اين مناطق؛تمامي خانواده و ضرورت ايمن بودن
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اشاره به درخواست حاميان مهاجران از ساير مناطق اين كشور به اتخاذ سياست  ك)
مدارس امن و همچنين به رسميت شناخته شدن اين سياست از سوي وزارت 

  ؛19ناين استا وپرورشآموزش
  
، 1400 آذرماه 18شنبه ، در روز پنج20انتشار گزارش از سوي بنياد روابط نژادي كانادا -3

 در خصوص ضرورت رفع شكاف ميان تعهد و واقعيت در آستانه روز جهاني حقوق بشر.
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

ء رأي مثبت به الدي، به اعطامي 1948دسامبر سال  10اشاره به اقدام كانادا، در روز  الف)
 المللي درمفاد اين سند بين ياجرااعالميه جهاني حقوق بشر و موافقت با رعايت و 

  هاي تمامي ابناء بشر در سراسر جهان؛راستاي احترام به حقوق و آزادي
ختن و ضرورت استفاده از اين مناسبت جهت به رسميت شنا حالدرعيناشاره به  ب)

ع جوام ودر حال گسترش ميان تعهد و واقعيت در زمينه مباحث نژادي پرداختن به شكاف 
  بومي در اين كشور؛

، در هفته گذشته، 21اشاره به اخراج ناگهاني آموزگاري در شهر چلسي، در ايالت كِِبك ج)
است كه بر اساس آن  2122 -به دليل برخورداري از حجاب كه متناقض با قانون سي

  شوند؛ن نمادهاي مذهبي در محل اشتغال خود منع ميكارمندان دولت از بر تن كرد
قرار  هدف اين در حالي است كه هر قانوني كه منجر به جدايي شهروندان از يكديگر و د)

 ه كاناداها به دليل نژاد يا دين شود، مغاير با اعالميه جهاني حقوق بشر است كدادن آن
  ها پيش آن را تأييد كرده است؛سال

در ميان  ويژهبههاي مدني، رنشان كردن اهميت رعايت حقوق بشر و آزادياشاره به خاط ه)
 اند؛افرادي كه به لحاظ تاريخي مورد ظلم و ستم واقع شده

                                                            
  گزارش پايگاه خبري گلوبال نيوز. قابل بازيابي در لينك: 19

 https://globalnews.ca/news/8461335/sanctuary‐schools‐rally‐migrant 
٢٠ Canadian Race Relations Foundation 
٢١ Quebec 
٢٢ Bill C‐21 



  21                                     )18( امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه متحدهاالتيا نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

   تأكيد بر ضرورت استفاده از اين مناسبت جهت انجام اقدام عملي در قبال: و)
بار ونتمورد حمله خششان تمامي مردان، زنان و كودكان مسلماني كه به دليل نژاد و مذهب - 

  اند؛قرار گرفته
هاي استفادهتباري كه در هراس از قرار گرفتن در معرض سوءشهروندان كانادايي يهودي -

  برند؛ضديهودگرايانه به سر مي
قي ها الينحل باهاي آنصدها تن از زنان و دختران بومي ربوده شده و به قتل رسيده كه پرونده - 

  مانده است؛
دامه نظام عدالت كيفري اارزه براي اصالح پوستي كه به مبكانادايي سياه شهروندان -
  دهند؛مي
، بدترين 19 –تباري كه به دليل شيوع بيماري كوويد شهروندان كانادايي آسيايي -

  اند؛كنون تجربه كرده اني دوم تاهاي نژادي را از زمان جنگ جهتبعيض
هاي آزاد از تبعيض يابه جامعهدستيابي تأكيد بر ضرورت تداوم تالش در راستاي  ز)

  .23نژادي و مذهبي و پر كردن شكاف ميان تعهد و عمل
  

  *بريتانيا
ر د، 1400 آذرماه 25شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -1

 .رسانندريتانيا ميكانال مانش خود را به بطريق كه از  جويانيپناهوضعيت ناگوار خصوص 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

انش و مر از كانال با شرايط بسيار نامطلوب پس از عبو جويانپناهاشاره به مواجهه  الف)
  ها؛آن شرايط رسيدگي بهر در خصوص هاي وزارت كشووعده رغمبهورود به بريتانيا، 

                                                            
  گزارش بنياد روابط نژادي كانادا. قابل بازيابي در لينك: 23

 https://www.crrf‐fcrr.ca/en/news‐a‐events/articles/item/27455‐international‐human‐
rights‐day‐bridging‐the‐gap‐between‐the‐promise‐and‐reality 
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ها و بازرسي زندان هادناي متشكل از اشاره به گزارش منتشر شده از سوي كميته ب)
ارائه  اه گذشته ودر سه م جويانپناههمچنين يك گروه ناظر مستقل، مبني بر بررسي شرايط 

 ر است؛تانيا ناگوادر بدو ورود به بري جويانپناهاين نتيجه كه شرايط زندگي مهاجران و 

، با هاي اضطراري در اين رابطهاشاره به تأكيد اين گزارش بر ضرورت اتخاذ اقدام ج)
ي حت اقامت در چادر، ناگزير به شانكودكانو  جوپناهي هابرخي از خانواده كهاينتوجه به 

  اند؛شده ،در نزديكي بندر دوئورس ،ساعت 24بيش از براي مدت 
ي، از عدم ميالد 2020هاي انجام شده، در ماه سپتامبر سال اشاره به حاكي بودن بازرسي د)

 رغمهب، جويانپناهزارت كشور جهت بهبود شرايط دردناك اين اتخاذ تدابير الزم از سوي و
  هاي اين وزارتخانه در اين رابطه؛وعده

 در معرض جوپناههاي ديگر اين گزارش مبني بر قرار گرفتن بسياري از زنان اشاره به يافته ه)
زنان از  هاي الزم از اينهاي جنسي از سوي قاچاقچيان در طول مسير و عدم ارائه حمايتآزار

  جانب نيروهاي امدادي؛ 
، شامل جوپناهار هز 2متوسط حدود  طوربهاري هاي بريتانيا به نگاهداشاره به اقدام مقام و)

  ساعت در منطقه كنت؛ 26كودك بدون سرپرست، در سه ماه گذشته، به مدت  700
به مربوط  شتبازدازمان ترين مدت كه طوالنياست آمده همچنين در اين گزارش  ز)

وز در اين ر 4 ، براي مدتاز عبور از كانال مانش و ورود به بريتانيا پسبوده كه  پناهجويي
ت در ساع 90است كه يك كودك به مدت بيش از  اين در حاليو داشته شده  هانگ شهر

  به سر برده است؛بازداشت در اين مكان 
با  جويانپناههبود شرايط تاي بهاي الزم در راسدرنگ اقدامتأكيد بر ضرورت اتخاذ بي ح)

تعداد  لهازجمزنداني،  جويانهپناهاي محدود، وقوع برخي پيشرفت رغمبه، كهاينتوجه به 
به تجر ي را در اين كشورقابل توجهي از كودكان بدون سرپرست، همچنان شرايط ناگوار

 كنند؛مي
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عيت، ضمن انتقاد مقصر اصلي اين وض عنوانبهشمار آوردن وزارت كشور، اشاره به به ط)
  ؛24هاي مسئول در اين رابطههاي الزم ميان دستگاهاز فقدان انجام هماهنگي

  
، در 1400 آذرماه 23شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز سه -2

از  خصوص محكوميت پيشنهادات حقوق بشري دامينيك راب، وزير دادگستري بريتانيا،
هاي برخي از محور و جامعه مدني و احزاب مخالف دولت.هاي حقوق بشري سوي گروه

  از: اندعبارتاين گزارش 
ر هاي دامينيك راب در راستاي ايجاد تغييرات اساسي داشاره به محكوميت طرح الف)

ر هاي حقوق بشري و احزاب مخالف بريتانيا و به شماقانون حقوق بشر، از سوي گروه
  ن؛گاه دولت فراتر از قانوبا هدفِ قرار دادن جايطلبي فاحش قدرت عنوانبهآوردن آن 

وام در مجلس ع مشورتي در زمينه اليحه جديد حقوق بشر ماههسهاشاره به آغاز دوره  ب)
نشيني از مواضع خود كه هايي جهت عقببريتانيا و مواجهه دامينيك راب با درخواست

 شود؛منجر به تحكيم قدرت حكومت در قبال حقوق فردي شهروندان مي

ال به صدور مجوز جهت اِعم زيمناقشه برانگاشاره به منجر شدن اين تغييرات  ج)
 وبيان  و تغيير موازنه ميان آزادي» دعاوي ساختگي حقوق بشري«بازدارندگي در قبال 

 حريم خصوصي؛

بشر  نون حقوقتصويب اين اليحه از موافقت وزراء دولت با تضعيف قا كهايناشاره به  د)
ارد كه دها حكايت داشته و اين مخاطره را به همراه م قضايي مورد مخالفت آنو لغو احكا

 رند؛هاي خودكامه جهان قرار گيتراز با رژيمها همآن

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 24

 https://per.euronews.com/2021/12/16/channel‐migrants‐still‐held‐in‐inadequate‐
conditions 
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 قوق بشرون حاشاره به اظهارات دامينيك راب مبني بر تداوم عضويت بريتانيا در كنوانسي ه)
توسط  نوانسيونكشده و كاربرد اين  تبيين كند اين قانون چگونه تعبير كهآناروپا، پيش از 

 داد؛ هاي بريتانيا چگونه تغيير يافته، اصالح شده و مورد تجديدنظر قرار خواهددادگاه

ز و استفاده ااشاره به تأكيد راب بر قصد دولت جهت ممانعت به عمل آوردن از سوء و)
ورگ اسبن استرتحريف كنوانسيون حقوق بشر اروپا كه برخي از اين موارد ناشي از قانو

 (اروپا) و بخشي ديگر نيز برآمده از قانون بريتانيا است؛

بني بر مگر) اشاره به اظهارات استيو ريد، وزير دادگستري دولت در سايه (از حزب كار ز)
به  سي وتداوم توسل دولت به اصالح قانون حقوق بشر به هنگام مواجهه با معضالت سيا

آمدي ومي از ناكارتاكتيكي در راستاي انحراف اذهان عمي عنوانبهشمار آوردن اين اقدام 
  زمينه فساد؛ شده در مألهاي بر دولت در زمينه اصالح نظام عدالت كيفري و رسوايي

بات اشاره به درخواست از دولت جهت فراهم آوردن شواهد و مدارك الزم جهت اث ح)
  هاي سياسي؛ي تكيه بر گفتمانجابهلزوم ايجاد تغيير در قانون حقوق بشر 

 ز قانوناديد جاشاره به واكنش دامينيك راب به اين انتقادها مبني بر منجر شدن تعبير  ط)
نوادگي، به اين قانون در زمينه حريم خصوصي و زندگي خا 8ماده  ويژهبهحقوق بشر، 

كنون  ن تافراهم آمدن امكان اخراج مجرمان خارجي بيشتر از كشور كه بر اساس اين قانو
  مانعت به عمل آمده است؛از آن م

ها شده و ديوان عالي بريتانيا وي همچنين افزود كه اين تغييرات موجب افزايش جدايي قدرت ي)
قاضي نهايِي تفسير كنوانسيون حقوق بشر اروپا در اين كشور، جايگزين دادگاه  عنوانبهرا 

  ؛ 25كنداستراسبورگ مي
  

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 25

 https://www.theguardian.com/politics/2021/dec/14/raab‐unveils‐human‐rights‐proposals‐
to‐mps‐including‐bill‐of‐rights 



  25                                     )18( امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه متحدهاالتيا نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

در خصوص  ،1400 آذرماه 21روز يكشنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در  -3
اشتن انگ منجر شدن قوانين جديد بريتانيا در زمينه تجارت تسليحاتي به تسهيل ناديده

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  حقوق بشر.
ه يحاتي كتسل اشاره به اقدام دولت بريتانيا به تدوين مقررات جديد در زمينه تجارت الف)

هاي اعتنايي به دغدغهارشناسان از منجر شدن اين روند به تسهيل بيموجب هراس ك
گيري در زمينه صدور مجوز براي فروش به هنگام تصميم ويژهبهحقوق بشري شده، 

  المللي تسليحات ساخت اين كشور؛بين
، مشاور سياستگذاري در زمينه منازعه و تسليحات در 26اشاره به هشدار مارتين بوچر ب)

معيار صدور مجوز صادرات «اين مقررات تحت عنوان  كهاينسفام، مبني بر سازمان آك
تواند، روند به چالش كشيده شدن هر يك از معامالت تسليحاتي توسط مي» راهبردي

پذيري و شفافيت را كاهش داده و به منتقدان در دادگاه را دشوارتر ساخته، مسئوليت
ها استفادهرتكاب به جرائم جنگي يا ساير سوءاستفاده بيشتر از تسليحات بريتانيايي در ا

 بيانجامد؛

المللي وزارت خارجه ، مسئول بخش تجارت بين27ماري ترِولين –اشاره به اقدام آن  ج)
بريتانيا، به ارائه اين مقررات در قالب يك بيانيه كتبي به پارلمان اين كشور كه منجر به 

كاري بيشتر در زمينه صدور مجوز پنهاندولت جهت  وزاريفراهم آمدن امكان الزم براي 
  شود؛براي فروش تسليحات مي

ر ها بگفتني است كه بر اساس مقررات جديد دولت از صدور مجوز فروش تسليحات تن د)
به  انعتاساس مخاطرات نظريِ مبتني نقض يك يا چند مورد از معيارهاي تعيين شده، مم

توانند براي هاي فروش تسليحات ميه مجوزكآورد، كه اين بدان معنا است عمل نمي
  اند؛هاستفاده جدي شدهايي صادر شوند كه مرتكب موارد سوءدولت

                                                            
٢٦ Martin Butcher 
٢٧ Anne‐Marie Trevelyan 
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مقررات جديد در زمينه فروش سالح به عربستان سعودي كه در جنگ  مثالعنوانبه ه)
آيند كه چنانچه وزير دولت بريتانيا ميدر اجرابه  گونهاينگيرند، يمن مورد استفاده قرار مي

ها براي هدف قرار اي نظري در زمينه كاربرد اين سالحبر اين باور باشد كه تنها مخاطره
هاي غيرنظامي يا مناطق مسكوني وجود دارد، صدور مجوز انجام دادن زيرساخت

  پذيرد؛مي
تر سابق در زمينه نظارت بر گيرانهحتي بر اساس مقررات سخت كهايناشاره به  و)

مند ورهايي كه در طول دهه گذشته از تسليحات بريتانيا بهرهصادرات، دو سوم از كش
كشورهاي  عنوانبههاي مدني خود حقوق بشري و آزادي وتارتيرهشدند، به دليل سوابق 

 بندي شده بودند؛طبقه» غيرآزاد«

 16,8ميالدي، به صدور  2020تا  2011هاي اشاره به اقدام دولت بريتانيا، در فاصله سال ز)
پوند مجوز فروش تسليحات به كشورهايي كه از سوي گروه حقوق بشري  ميليارد

  اند؛مورد انتقاد قرار گرفته» خانه آزادي«آمريكايي 
كشوري كه از نگاه اين نهاد حقوق بشري به دليل سوابق  53گفتني است كه از ميان  ح)

د قرار نامطلوب خود در زمينه حقوق سياسي و حقوق بشر به شدت مورد سرزنش و انتقا
 كشور سالح و تجهيزات نظامي فروخته است؛ 39اند، بريتانيا به داشته

اشاره به اذعان پيشاپيش دولت بريتانيا به استفاده ائتالف به رهبري عربستان از  ط)
هاي اين كشور در حمله به يمن و اقدام بريتانيا به تأمين بيش از هاي ساخت كمپانيسالح

هاي هوايي در كارزاري مورد استفاده اين پادشاهي در بمباران نيمي از هواپيماهاي جنگنده
  كه با اتهامات موارد جدي نقض حقوق بشر مواجه است؛

رسد در تدوين مقررات جديد تا حدي از موضع به نظر مي كهايناشاره به  ي)
ر اساس آن در زمينه صدور مجوز فروش تسليحات الگوبرداري شده كه ب متحدهاياالت

للي بشردوستانه المهاي مربوط به نقض حقوق بينتصميمات سياسي و راهبردي بر دغدغه
  يابند؛اولويت مي
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اين  كهاينالمللي وزارت خارجه بريتانيا مبني بر اشاره به بيانيه بخش تجارت بين ك)
رات سيار جدي تلقي كرده و تغييهاي خود در زمينه كنترل صادرات را بكشور مسئوليت

  ؛28نمايانگر تضعيف رژيم نظارت بر صادرات نيست عنوانمال شده به هيچ اع
  
، در 1400 آذرماه 21انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز يكشنبه  -4

نشيني ناموفق بريتانيا از افغانستان و تأييد خصوص انتشار شواهد جديد در رابطه با عقب
برخي از محورهاي اين  .29وزارت خارجه، در اين زمينه افشاگر، رافائل مارشالروايت 
  از: اندعبارتگزارش 

                                                            
  بازيابي در لينك:گزارش روزنامه گاردين. قابل  28

 https://amp.theguardian.com/world/2021/dec/12/new‐rules‐on‐uk‐arms‐trade‐make‐it‐
easier‐to‐sideline‐human‐rights 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 29
ال وزارت برنامگي و اهم، در خصوص بي1400آذر ماه  16شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز سه*

  :برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از خارجه بريتانيا در انجام عمليات نجات شهروندان افغانستان.
ر ماه دگيري از اين وزارتخانه، نارهككه تا زمان  -اشاره به اظهارات رافائل مارشال، عضو سابق وزارت خارجه بريتانيا  الف)

دن رويكرد توصيف كر» شفتهآناكارآمد و «مبني بر  –آمد ارشد اين نهاد به شمار ميسپتامبر سال جاري ميالدي، از كارمندان 
  ن؛اين وزارتخانه در قبال روند تخليه شهروندان افغانِ در معرض خطر، پس از تصرف اين كشور توسط طالبا

واپيماهاي ههايي كه توسط اشاره به كمبود تعداد كاركنان ستاد بحران وزارت خارجه بريتانيا و اين كه گزينش افغان ب)
ه به كنين افزود ريزي و ناكافي بوده است: اين مقام سابق وزارت خارجه همچبريتانيايي از آن كشور خارج شدند، بدون برنامه

  دليل كمبود نيروي انساني، هزاران ايميل حاوي درخواست كمك از بريتانيا خوانده نشده است؛
ني بر تانيا، مبان بريز سوي اين مقام سابق وزارت خارجه به كميته روابط خارجي پارلماشاره به گواهي كتبي ارائه شده ا ج)

 عرض خطر قرارمهزار شهروند، جهت خروج از افغانستان كه به دليل ارتباط با اين كشور در  150احتماًال درخواست تا 
  اند؛ردار شدههاي الزم در اين زمينه برخوها از كمكدرصد آن 5تر از داشتند، كه تنها كم

ه قتل بط طالبان ون توسوي همچنين افزوده است كه برخي از افرادي كه موفق به خروج از افغانستان نشدند، احتماالً تا كن د)
  اند؛رسيده

گيري ميملكرد و تصندي عماشاره به اقدام رافائل مارشال به متهم كردن دامينيك راب، وزير امور خارجه وقت بريتانيا، به ك ه)
  ر اين زمينه و عدم برخورداري از درك كافي از وضعيت جاري؛د

يز مان زمان نبرد و در هگفتني است كه در روزهاي منتهي به سقوط كابل به دست طالبان، دامينيك راب در تعطيالت به سر مي و)
ضاع، حت مديريت قرار دادن اوو ت درنگ به لندنها او را متهم كردند كه به جاي اقدام به بازگشت بياحزاب مخالف و برخي رسانه

 ، سمت ديگريگيري كرده و در حال حاضرهمچنان در تعطيالت به سر برده است. دامينيك راب پس از مدتي از وزارت خارجه كناره
  در دولت بريتانيا دارد؛
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مديريت نامه آبزرور، مبني بر ارائه شواهد بيشتر در زمينه سوءاشاره به گزارش هفته الف)
عمليات نجات افغانستان، بر اساس تحقيق انجام شده  ياجراجدي دولت بريتانيا در زمينه 
برنامگي و اهمال وزارت خارجه در م اين كشور مبني بر بيتوسط نمايندگان مجلس عوا

  اين رابطه؛
گيري از وزارت نارهكه تا زمان ك - هاي اخير رافائل مارشال اشاره به افشاءگري ب)

ار ه شموزارتخانه باز كارمندان ارشد اين  سال جاري ميالدي، خارجه در ماه سپتامبر
هاي كشور در اين وكراتيك، مداخله مقامبور ومرجهرجمبني بر منجر شدن  –آمد مي

خود و  ريزي و كمبود منابع، به رها شدن مردم افغانستان به حالعمليات، فقدان برنامه
  ها به دست نيروهاي طالبان؛ كشته شدن آن

ورد نامه آبزرور، در ماه اوت سال جاري ميالدي، مبني بر ماشاره به گزارش هفته ج)
ر ض خطن ايميل اضطراري از سوي شهروندان افغانيِ در معربررسي قرار نگرفتن هزارا

  هاي ارشد كشور در اين رابطه؛هاي مقامزمان طوالني و همچنين پيام براي مدت

                                                                                                                                                            
ه زارت خارجور كاركنان ناپذياشاره به واكنش سخنگوي دولت بريتانيا به اظهارات رافائل مارشال، مبني بر تالش خستگي ز)

شهروند  8000يي، شهروند بريتانيا 5000هزار نفر از افغانستان، مشتمل بر  15در اجراء بزرگترين مأموريت خود و خروج 
  كودك؛  2000افغاني و 

رج كردن افراد اين مقام دولتي در ادامه اظهار داشت كه بريتانيا پس از پايان عمليات انتقال از افغانستان، به تالش براي خا ح)
  و اين عمليات همچنان ادامه دارد؛نفر را خارج كند  3000از آن كشور ادامه داده و توانسته 

  گر وزارت خارجه بريتانيا، از جمله اين كه:اشاره به مسائل كليدي مطرح شده از سوي رافائل مارشال، افشاء ط)
  هاي الزم در اين زمينه برخوردار شدند؛درصد از كمك 5هزار نفري كه در معرض خطر قرار داشتند، تنها  150از  -
ها، اطالعات دقيقي از افغانستان نداشته، هرگز در آن كشور فعاليت نكرده و هيچ يك از كاركنان گروه رسيدگي به درخواست -

  اند؛در اين زمينه مطالعه نداشته
هاي شهرونداني كه درخواست كمك داشتند، به و تماسكرده هاي افغاني صحبت نميهيچ يك از كاركنان اين گروه به زبان -

  شده است؛زبان انگليسي پاسخ داده مي
  گيري در مورد كمك به افراد خودسرانه بوده، و هزاران ايميل درخواست كمك حتي خوانده نشده است؛تصميم -
ور كمك به وزارت خارجه انتقال يافته بودند، هزار سربازي كه به منظ 8اي ناكارآمد بوده و در مواردي براي هاي رايانهسامانه -

  ها از دانش و تجربه كافي در اين زمينه برخوردار نبودند؛تنها يك رايانه موجود بوده است، مضاف بر اين كه بسياري از آن
  وضعيت را كامًال درك ننموده است؛گيري در زمينه موارد دشوار به كندي عمل كرده و دامينيك راب در تصميم -
شده، در معرض خطر كه توسط يكي از تفنگداران دريايي سابق بريتانيا اداره مي» نوزاد«با اين كه حيوانات مؤسسه خيريه  -

  ها زودتر و به بهاي خروج افرادي صورت گرفته است كه در معرض خطر مرگ قرار داشتند.قرار نداشتند، اما تخليه آن
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زب از ح تام توگندات، رئيس كميته منتخب روابط خارجي بريتانيااشاره به مصاحبه  د)
د ارائه عمول توصيف كردن شواهعادي و ناممبني بر غير نامه آبزرور،، با هفتهكارمحافظه

يليپ فسر  شده از سوي سه مقام ارشد وزارت امور خارجه بريتانيا، در رابطه با اعتراف
ان اي طالبسط نيروهپس از سقوط افغانستان تو كهاينبارتون، دبير دائمي اين وزارتخانه، به 

  روز در تعطيالت به سر برده است؛ 11به مدت 
توجه  ل دولت بريتانيا، باكشكستي براي  عنوانبهدن اين وضعيت شمار آوراشاره به به ه)

ها به رها هاي خارجه، كشور و دفاع در اين عمليات و اقدام آنبه مشاركت وزارتخانه
  كردن متحدان بريتانيا در افغانستان؛

كاري در پنهان يك نماينده ارشد پارلمان بريتانيا، دولت را به ترگفتني است كه پيش و)
ابل سسه خيريه حيوانات از كؤين كارمندان يك مها سگ و گربه و همچنرد انتقال دهمو

  ؛متهم كرده بود
 200در مورد تخليه نزديك به  اظهار داشته است كهتام توگندات اين در حالي است كه  ز)

  ؛30وجود دارد هاييپرسش همچنانسگ و گربه از كابل 
  
، در 1400 آذرماه 19وله، در روز جمعه  انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه -5

ن ولياجخصوص صدور حكم از سوي دادگاهي در بريتانيا مبني بر لغو ممنوعيت استرداد 
برخي از محورهاي  آمريكا. متحدهاياالتليكس، به گر ويكيگذار سايت افشاءآسانژ، بنيان

  از: اندعبارتاين گزارش 
غو حكم عدم ، جهت لآذرماه 19انيا، در روز جمعه اشاره به تصميم دادگاه عالي بريت الف)

  استرداد جوليان آسانژ؛
اشاره به اقدام دادگاهي در بريتانيا، در ماه ژانويه سال جاري ميالدي، به رد درخواست  ب)

با ليكس، گذار سايت ويكيآمريكا جهت استرداد جوليان آسانژ، شهروند استراليايي و بنيان

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

 https://www.bbc.com/persian/afghanistan‐59627623 



  30                                                                                                                               86گزارش راهبردي 

 

انتظار  متحدهاياالتسماني او و همچنين شرايط حبسي كه در جشرايط روحي و توجه به 
قاضي دادگاه به اين نتيجه رسيده بود كه تحويل او به دستگاه قضايي آمريكا كشد: او را مي

  ؛ممكن است به خودكشي او منجر شود
چالش كشيدن اين حكم در جلسات هاي قضايي آمريكا به بهاشاره به اقدام مقام ج)

به  اتكادر ماه اكتبر سال جاري برگزار شد و متهم كردن قوه قضائيه بريتانيا به دادگاهي كه 
 هاي خود؛هاي نادرست در ارزيابيگزارش

اشاره به متعهد شدن آمريكا به عدم حبس آسانژ در سلول انفرادي يا زندان امنيتي ايالت  د)
اي گذراندن زمان كلرادو، در صورت استرداد او به اين كشور و در عوض انتقال وي بر

  حبس به استراليا؛
اشاره به احتمال مواجهه آسانژ در صورت مورد محاكمه قرار گرفتن در آمريكا، با حكم  ه)

  سال حبس؛ 175
ها و فيلمميالدي،  2010سال  ، درليكسسايت ويكيوبالزم به يادآوري است كه  و)

عراق و افغانستان را منتشر بندي شده از عمليات نظامي آمريكا در صدها هزار سند طبقه
  ؛با زندانيان و قتل غيرنظاميان بود رفتاركننده سوءها افشاءنمود كه برخي از آن

در پرونده جوليان  متحدهاياالتمورد اتهام از سوي دستگاه قضايي  18اشاره به طرح  ز)
ندي شده امنيت بها با افشاء اسناد طبقهخطر انداختن جان انسانآسانژ و متهم شدن او به به

 ملي اين كشور؛

هايي از سوي وكالي مدافع آسانژ در رابطه با طرح ربودن گرياشاره به همچنين افشاء ح)
هايي از سوي آژانس اطالعات ، مبني بر طراحي نقشهمتحدهاياالتاو به نقل از منابعي در 

فارت اكوادور مركزي آمريكا (سازمان سيا) جهت حمله به آسانژ در زمان اقامت وي در س
 در لندن؛

اشاره به گزارش سايت خبري ياهو نيوز، در ماه اكتبر سال جاري، مبتني بر اطالعات به  ط)
مأمور پيشين سازمان سيا و مسئوالن دولتي آمريكا، در رابطه با  30دست آمده از حدود 
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است ميالدي و زماني كه مايك پامپئو ري 2017طرح ربودن و قتل جوليان آسانژ در سال 
  سازمان سيا را بر عهده داشت؛

هايي مبني بر مطرح شدن برنامه ربايش و قتل جوليان آسانژ در اشاره به همچنين گزارش ي)
طرفداران : گفتني است كه ترامپ انلدد جمهوريرياستسطح حكومتي آمريكا در دوره باالترين 

  ؛31تر كندرا كم متحدهالتايابه وي ها احتمال استرداد او اميدوار بودند كه اين افشاگري
ر ر به شماالملل به تصميم دادگاه عالي بريتانيا مبني باشاره به واكنش سازمان عفو بين ك)

هاي ضمانت مضحكه عدالت با توجه به اقدام اين دادگاه به پذيرش عنوانبهآوردن آن 
ر نفرادي دل ا، مبني بر عدم حبس آسانژ در سلومتحدهاياالتديپلماتيكِ به شدت معيوب 

وظ محف زنداني به شدت امنيتي: اين در حالي است كه دولت آمريكا اين حق را براي خود
  نگاه داشته كه در صورت لزوم نظرش را تغيير دهد؛

و ذيل ااي بر اساس اتهامات وارده به اشاره به مواجه شدن جوليان آسانژ با محاكمه ل)
طر واقعي به اين كشور و همچنين خدر صورت استرداد  متحدهاياالتقانون جاسوسي 

 تواند مصداق شكنجه ياموارد نقض جدي حقوق بشر با توجه به شرايط حبس وي كه مي
  رفتار باشد؛سوء

 زادياشاره به منجر شدن اعالم جرم دولت آمريكا به بروز تهديدي بزرگ براي آ م)
  ديگر كشورهاي جهان؛ و متحدهاياالتمطبوعات در 

نگاران و چنانچه اين حكم مورد تأييد قرار گيرد نقش كليدي روزنامهگفتني است كه  ن)
ها تضعيف شده و كردار آنها و افشاء سوءناشران در زمينه مورد مداقه قرار دادن دولت

  ؛32شودنگاران در رابطه با حفظ امنيت خود ميموجب نگراني دائمي روزنامه
  

                                                            
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 31

 https://b2n.ir/p50925 
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 32

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/12/us‐uk‐travesty‐of‐justice‐as‐extradition‐
appeal‐fails‐to‐recognise‐that‐it‐would‐be‐unsafe‐for‐julian‐assange‐to‐be‐sent‐to‐the‐us 
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، 1400 آذرماه 16شنبه بشر، در روز سه بان حقوقانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -6
 پذير.آسيب جويانپناهخطر افتادن جان در خصوص منجر شدن قوانين ظالمانه بريتانيا به به

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 
ترين ، احتماالً ظالمانه»اليحه مليت و مرزها«اشاره به مورد مداقه قرار گرفتن سريع  الف)

رتي در طول تاريخ بريتانيا، توسط مجلس عوام پارلمان اين كشور كه روزهاي اليحه مهاج
  كند؛پاياني بررسي خود را طي مي

المللي اشاره به قصد اين اليحه جهت از هم گسيختن اصول اساسي رژيم بين ب)
  پناهجويي كه بريتانيا خود در تدوين آن ايفاء نقش كرده است؛

 جويانپناهبه شمار آوردن و حبس  مجرم ازجملهاليحه، اشاره به برخي از مفاد اين  ج)
به سوي دريا،  جويانپناهسال، بازگرداندن  4براي تا  افغان جويانپناهپذير، همچون آسيب

و اختصاص  شانيهاپروندهبه مراكز خارج از كشور تا زمان رسيدگي به  جويانپناهفرستادن 
شان از حق اساسي خود مندي، تنها به دليل بهرهجوپناه عنوانبهها حقوق انساني كمتر به آن

 در زمينه درخواست پناهجويي در بريتانيا؛

شان به هنگام جو، حدود دو هفته پيش، بر اثر غرق شدن قايقپناه 27كم اشاره به مرگ دست د)
يك سرباز افغاني به همراه  افتگانينجاتگذر از كانال آبي مانش: گفتني است كه در ميان 

 شد كه در كنار نيروهاي بريتانيايي در افغانستان خدمت كرده بود؛اش ديده ميانوادهخ

، همچون اين سرباز جويانيپناهاشاره به منجر شدن اين قانون پيشنهادي به مواجهه  ه)
هاي خارج از هايي چون، استرداد به دريا و يا حبس در بازداشتگاهافغاني، با سرنوشت

شود كه مي جويانيپناههاي مديد همچون ها براي مدتاني شدن آنكشور كه منجر به زند
در  متحدهاياالتتوسط دولت استراليا در جزاير نائورو و پاپوا گينه نو و يا توسط دولت 

  شوند؛خليج گوانتانامو نگاهداري مي
الوقوع و عدم اشاره به قرار داشتن بسياري از شهروندان افغان در معرض خطر قريب و)
در انتظار پذيرش از سوي برنامه اسكان مجدد  كهاينها از زمان الزم براي خورداري آنبر

  شود؛ها به گريز با قايق يا با پاي پياده ميامري كه منجر به ناگزير شدن آن –بريتانيا بمانند 
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 ه وانده شدمرز بازگرد ، بر اساس قانون مزبور، احتماالً ازجويانپناهگفتني است كه اين  ز)
ه و در آمد چنانچه اين شانس را داشته باشند كه به خاك بريتانيا برسند، مجرم به شمار

  گيرند؛آميز قرار ميمعرض رفتارهاي تبعيض
بر  وزير بريتانيا، در پي تسلط طالباناشاره به متعهد شدن بوريس جانسون، نخست ح)

ت اي حماياستات الزم در رافغانستان در ماه اوت سال جاري ميالدي، به انجام تمامي اقدام
ر دريتانيا هايي كه به هنگام حضور نيروهاي بآن دسته از افغان ويژهبهاز مردم افغانستان، 

  اند؛ها كمك كردهاين كشور، به آن
و اسكان  جاييجابهاين تعهدات نويدبخش، دو طرح  رغمبهاين در حالي است كه،  ط)

اراي دهاي ناروا در زمينه پذيرش افراد ديتمجدد دولت بريتانيا به دليل اِعمال محدو
د تنها صلي اين رونا، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته  و طرح جويانپناهصالحيت و تعداد 

 براي سه ماه عملياتي شده است؛

عهدات عمل به ت منظوربهاشاره به ضرورت انجام اقدامات الزم از سوي دولت بريتانيا  ي)
 حرانبشهروندان افغانِي در معرض خطر با توجه به تداوم  خود در راستاي حمايت از

  :ازجملهانساني در اين كشور، 
  ها؛و كمك به افغان جاييجابهگسترش دامنه سياست  -
  رح اسكان مجدد شهرونداني افغاني؛درنگ طعملياتي كردن بي  -
  لغو اليحه ظالمانه مليت و مرزها؛ -

هاي به رها شدن افغان تنهانهدر اين زمينه  گفتني است كه ناكارآمدي بريتانيا ك)
و رنج بيشتري را نيز  تيمشانجامد، بلكه پذيِر در معرض خطر به حال خود ميآسيب

  .33به همراه خواهد داشت شانيبرا
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  *فرانسه
يه)، يزيون تركانتشار گزارش از سوي بخش جهاني شبكه تي.آر.تي تركيه (راديو و تلو -1

هكاري ، در خصوص اقدام دولت فرانسه به يافتن را1400 آذرماه 24در روز چهارشنبه 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  جديد در راستاي هدف قرار دادن اسالم.

جمهوري فرانسه و تالش تر شدن زمان برگزاري انتخابات رياستاشاره به نزديك الف)
  گرايان افراطي؛تهايي جهت جلب آراء راسدولت اين كشور به يافتن راه

گراي فرانسه، مبني بر اقدام وي ، وزير كشور راست34اشاره به اظهارات ژرالد دارمنن ب)
در اوائل سال آتي ميالدي، در تالش » مجمع اسالم«به سازماندهي نهادي تحت عنوان 

داري مسلمانان در اين كشور جهت اِعمال آنچه كه از نگاه برخي، تأثيرگذاري بر نحوه دين
 آيد؛شمار مي به

رهبران مذهبي، امامان  عنوانبهنفر  100الي  80اشاره به اقدام دولت فرانسه به گزينش  ج)
اند كه جماعت و اعضاء جامعه مدني كه پيش از هر چيز اين گفتمان حكومت را پذيرفته

 مسلمانان و اسالم در اين كشور با مشكل مواجه هستند؛

ه تحت بميالدي،  2020جمهوري فرانسه، در سال ، رئيساشاره به اقدام امانوئل مكرون د)
ان به امضاء منشوري، تحت عنو» شوراي عبادت مسلمانان فرانسه«فشار قرار دادن 

ميليوني مسلمانان فرانسه، بزرگترين  5,4معيت اقدامي كه ج - » هاي جمهوريارزش«
  جمعيت مسلمان در اروپا، را متمايز نمود؛

تحت عنوان  مكرون، در آغاز سال جاري ميالدي، به تدوين منشوري، اشاره به اقدام دولت ه)
 كند؛موعه اصولي كه دين اسالم در فرانسه را تبيين ميمشتمل بر مج - » منشور امامان«

 ؛كارها با توجه به فقدان مشروعيت با شكست مواجه شدندگفتني است كه اين راه و)
ميالدي توسط نيكال  2003نسه در سال اشاره به تأسيس شوراي عبادت مسلمانان فرا ز)

برانگيز و فاقد مبناي گيري مناقشهساركوزي، وزير كشور وقت فرانسه، كه از آغاز شكل

                                                            
٣٤ Gerald Darmanin 
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راه ارتباطي ميان حكومت اين كشور و جمعيت مسلمان آن ايفاء  عنوانبهحقوقي بوده، اما 
 است؛ نقش كرده

هاي واعظان در مين سخنرانيجهت نظارت بر مضا» منشور امامان«اشاره به هدف  ح)
حكومتي و  يا نژادپرستي ياسالم هراسدر صورت طرح پرسش در زمينه  ويژهبهمساجد، 

 ه؛آميز در قبال سياست خارجي فرانسهمچنين اِعمال ممنوعيت در زمينه سخنان خصومت

به  هاي حكومت فرانسهاشاره به اقدام چندين سازمان اسالمي به محكوم كردن تالش ط)
 ها؛اسالم در پي اعالم اين سياست» بزارانگاريا«

ي، به دليل مسجد، در طول سال گذشته ميالد 17اشاره به اقدام مكرون به تعطيل كردن  ي)
حالي  ن درنقض قوانين مبهم امنيتي و يا عدم برخورداري از معيارهاي ايمني مناسب: اي

  اند؛مسجد ديگر نيز تحت نظارت قرار گرفته 89است كه 
المللي حقوق بشري هاي بينهاي جامعه مدني فرانسه، سازماناشاره به افزايش نگراني ك)

تناسب نام و مسلمانان اين كشور به دليل هراس از اقدام دولت مكرون به هدف قرار دادن
 كهايندهندگان جناح راست افراطي، با توجه به مسلمانان در راستاي جلب رضايت رأي

 جمهوري زمان باقي مانده است؛انتخابات رياست تنها يك سال به برگزاري

 انتخابات، نامزد 35هايي، چون اريك زموراشاره به منجر شدن ظهور شخصيت ل)
ها در عرصه سياسي بنديجمهوري از جناح راست افراطي، تنها به افزايش قطبرياست
 فرانسه؛

شيوه زندگي  وبا فرانسه  ناسازگاري رغمبهه هاي زمور در زمينه اسالم كاشاره به نگرش م)
 مه مردم را به خود جلب كرده است؛در اين كشور، توجه عا

جمهوري از ، ديگر نامزد رياست36ها، مارين لو پنگفتني است بر اساس نظرسنجي ن)
 24مكرون به  كهدرحاليدرصد از آراء را در اختيار دارند،  30جناح راست افراطي و زمور 
  ؛37ستدرصد از آراء دست يافته ا

                                                            
٣٥ Eric Zemmour  
٣٦ Marine Le Pen 
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ر د، 1400 آذرماه 18شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -2
هاي فرانسه و بريتانيا بر مرزهاي اين دو كشور به خصوص منجر شدن نظارت دولت

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  پذيرش مخاطرات بيشتر از سوي مهاجران.
ر عبو غيير شرايط براي مهاجراِن منتظر يافتن فرصت جهتاشاره به عدم وقوع ت الف)

ان يق مهاجرآميز از مرز آبي بريتانيا و فرانسه، دو هفته پس از غرق شدن مرگبار قامخاطره
  ها شد؛تن از آن 27در كانال آبي مانش كه منجر به كشته شدن 

هاي روهبله با گاشاره به اقدام دولت فرانسه به تشكيل واحدهاي جديد پليس جهت مقا ب)
 ت؛اي كه اخيراً جان چندين تن از مهاجران را گرفقاچاق انسان و در واكنش به فاجعه

، به »38فرانتكس«اشاره به همچنين اقدام آژانس مرزي و گارد ساحلي اروپا، موسوم به  ج)
 پرواز بر فراز كانال آبي مانش جهت نظارت بر گذرهاي غيرقانوني مهاجران؛

» جنگل«، در ساحل غربي فرانسه كه پيشتر به 39است كه منطقه َكِله اين در حالي د)
آيد كه در تالش براي به شمار مي جويانيپناهمعروف بوده، همچنان محل موقت حضور 

افغان كه پس از روي كار  جويانپناهرسيدن به بريتانيا هستند: گفتني است كه گروهي از 
به يورونيوز اظهار داشتند كه ديگر دليلي براي آمدن طالبان از كشور خود گريختند، خطاب 

  بازگشت به افغانستان ندارند؛
هزار  15از  اشاره به آمار ارائه شده از سوي گارد ساحلي فرانسه، مبني بر تالش بيش ه)

درصدي  50ميالدي كه افزايشي  2021ماه نخست سال  8نفر براي عبور از كانال مانش در 
 دهد؛شان ميدر قياس با سال گذشته را ن

وند و گذاري سنگين در راستاي تغيير اين راشاره به اقدام دولت فرانسه به سرمايه و)
  اي به همراه نداشته است؛ممانعت از حضور مهاجران در منطقه كه نتيجه

                                                                                                                                                            
  گزارش بخش جهاني شبكه تي.آر.تي تركيه. قابل بازيابي در لينك: 37
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 هزار مهاجر در كمدستاقي ماندن بنهاد مبني بر هاي مردماشاره به اظهارات سازمان ز)
ه مكرر گستردانجام عمليات  رغمبهستقر در اطراف منطقه كَِله، هاي مختلف ماردوگاه

هاي شان به كمكهايي در زمينه دسترسيعمال محدوديتها و اجهت تخليه آن
  بشردوستانه؛

، فعال حقوق بشر، مبني بر زورگويانه بودن 40اشاره به اظهارات لودوويك هولباين ح)
كه وي آن را  -بودن آخرين راهكار اين كشور ثمر و بي جويانپناهسياست فرانسه در قبال 

جهت ايجاد دلسردي در افرادي كه پيشاپيش در تالش  -خواند مرزها مي» سازينظامي«
و آماده  اند را از دست دادهآميز هر آنچه داشتهبراي رسيدن به مقصد اين سفر مخاطره

 مرز هستند؛ پذيرش هر خطري براي عبور از

حلي براي ممانعت از هجوم متداوم مهاجران تمردان جهت يافتن راهاشاره به تالش دول ط)
اي جز ادامه دادن به ديگر گزينه كهاينمبني بر  جويانپناهاظهارات بسياري از  حالدرعينو 

  .41اين مسير ندارند
  

  *بريتانيا و فرانسه
، در 1400 آذرماه 29انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه  -

 جوپناه 27سابقه از گارد ساحلي فرانسه و بريتانيا در پي مرگ خصوص طرح شكايت بي
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  در درياي مانش.

 در شهر كَلِه در جويانپناه، يكي از نهادهاي مدافع حقوق 56اشاره به اقدام سازمان اتوپيا  الف)
ني شور: گفتهاي فرانسوي و بريتانيايي به دادگاهي در اين كامفرانسه، به طرح شكايت عليه مق

 است كه اين نهاد در طرح شكايت خود موضوع قتل عمد را مطرح كرده است؛

                                                            
٤٠ Ludovic Holbein 
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ه و فرانس هاي ساحلي بريتانيااشاره به ادعاي اين انجمن مبني بر به شمار آوردن مقام ب)
، در درياي آذرماه 5ه در روز جمع، جويانپناهتن از  27عامل اصلي جان باختن  عنوانبه

كه در حال غرق  جويانپناهها در قبال درخواست كمك انگاري آنمانش، با توجه به سهل
  شدن در اين دريا بودند؛

ايق قدر اين  آيد وبه شمار مياين باالترين آمار مرگ در درياي مانش گفتني است كه  ج)
  ؛دادند شان را از دستمالي جاناز عراق، ايران، افغانستان و سو جويانيپناه
وي سه، از سشمار آوردن بخشدار َكِله و رؤساي گارد ساحلي بريتانيا و فراناشاره به به د)

 متهمان اصلي اين پرونده؛ عنوانبه، 56سازمان اتوپيا 

از  جويانناهپره اشاره به دستيابي اين نهاد به اسناد و مداركي مبني بر درخواست چند با ه)
 ها، ضمن اقدام گاردهايساحلي دو كشور براي دريافت كمك و عدم پاسخگويي آنگارد 

 گر؛به مسئوالن كشور دي جويانپناهساحلي هر يك از اين كشورها به ارجاع 

ت شان به مدردان بودنبازمانده از اين حادثه مبني بر سرگ جويانپناهاشاره به اظهارات  و)
ها ن برخي از آني مانش و سرانجام نجات جاهاي سرد درياساعت در آب 10بيش از 

  هاي ماهيگيري؛توسط قايق
 هايگاردست كه اين نخستين بار ني كهاينمبني بر  56اشاره به تأكيد سازمان اتوپيا  ز)

 ازاينپيشچهار روز و  اندبوده تفاوتبي جويانپناهساحلي دو كشور به درخواست كمك 
  ؛مانده بود پاسخبي جويانپناه درخواست ديگري از سوينيز حادثه 

گارد ساحلي هر دو كشور فرانسه و بريتانيا، هرگونه تماس و اين در حالي است كه  ح)
 .42كنندرا انكار مي جويانپناهدرخواست كمك از سوي 
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