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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 ماهبهمنآمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در 

هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمان ار به دستاخبار آشك
خالصه به  صورتبه، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي 1گروهي

 شرح زير است:

 

  آمريكا متحدهاياالت*
، 1400 همابهمن 15بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -1

كان مهاجر. آمريكا براي كود متحدهاياالتدر خصوص پيامدهاي گسترده برنامه مرزي 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

ار هز 20دن بيش از و مكزيك به قرار دا متحدهاياالتهاي اشاره به اقدام دولت الف)
، »يت از مهاجرانهاي حماپروتكل« ياجراهاي جدي به دليل كودك در معرض آسيب

  ؛»ماندن در مكزيك«موسوم به برنامه 
به  جوپناهكودك  300هزار و  21 كمدستبه فرستادن  متحدهاياالتاشاره به اقدام  ب)

جمهوري دانلد به شهرهاي مرزي خطرناك مكزيك در دوران رياست هايشانخانوادههمراه 
  ؛»ماندن در مكزيك«ترامپ، بر اساس برنامه 

                                                            
 Officeدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( 1 of  the United Nations  High  Commissioner  for 

Human  Rights  (OHCHR)بان حقوق بشر (سازمان ديده )؛Human  Rights  Watchالملل سازمان عفو بين )؛
)Amnesty  International ست مانيتور (تحليلي ميدل اي –)؛ پايگاه خبريMiddle  East Monitor  (MEMO)(؛ 

)؛ روزنامه جروزلم پست Euronews)؛ شبكه خبري يورونيوز (Middle East Eyeتحليلي ميدل ايست آي ( -پايگاه خبري
)The Jerusalem Postروزنامه واشنگتن پست ( )؛Washington Post؛ خبرگزاري آناتولي( )Anadolu Agency( ؛

 Deutscheله (شبكه خبري دويچه و Welle) ؛ شبكه خبري بي.بي.سي(BBC.Comروزنامه اينديپندنت  )؛
)Independentنشريه تايم ( ) وTime.(  
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هاي هاي حاصل از سوابق ارائه شده از سوي دادگاهبر اساس داده كهنياه اشاره ب ج)
 30، كودكان حدود 2به مركز تبادل دسترسي به سوابق تراكنشي متحدهاياالتمهاجرتي 
 اند؛دهند كه تحت تأثير اين برنامه قرار گرفتهرا تشكيل مي جويانيپناهدرصد از 

 ها مبني بر تعداد كودكاني كه در زمانادههاي حاصل از اين داشاره به يافته د)
ي مكزيك فرستاده شده و بسيار خطرناكه مناطق بجمهوري دانلد ترامپ به ناحق رياست
تعهدات وي  رغمبهو  جمهوري جو بايدنها حتي پس از گذشت يك سال از رياستاز آن

 برند؛در زمينه پايان دادن به اين برنامه، همچنان در مكزيك به سر مي

 ر فاصلهد، متحدهاياالتاشاره به فراهم آمدن امكان ورود مجدد برخي از اين كودكان به  ه)
ين ابا اقدام بايدن به خاتمه دادن به  زمانهمي، ميالد 2021هاي فوريه تا اوت سال ماه

 اقدام دولت وي به توقف اين حالدرعينجمهوري خود و برنامه در آغاز دوران رياست
 يك؛هزار كودك در مكز 15 كمدستو باقي گذاردن  2020اوت سال  فرآيند در ماه

ر اه دسامبهاي دولت بايدن مبني بر آغاز مجدد اين برنامه در ماشاره به اظهارات مقام و)
ار ن منجر به قرتبعيت از حكم دادگاهي فدرال كه از آن زما منظوربهميالدي  2021سال 

  در معرض برنامه مزبور شده است؛ بزرگسال و نه كودكان، 330دادن بيش از 
جويانه استفادهطرح سوء ياين در حالي است كه دولت بايدن بر اساس اجرا ز)

فرستادن  هزار بار اقدام به 145، براي بيش از »42عنوان «ضدپناهجويي ديگري به نام 
 ده كه يكي ديگر ازبه مكزيك و ديگر كشورها نمو فرزندانشانها به همراه خانواده

 آيد؛هاي اين كشور در زمينه اخراج مهاجران از مرزهاي آن به شمار مياستسي

تا ژانويه  2019، از ماه ژانويه سال »ماندن در مكزيك«اشاره به مشتمل شدن برنامه  ح)
 متحدهاياالتان بر اساس توافق دوجانبه مي جوپناههزار  71ميالدي، بر بيش از  2021سال 

ا تغيرمكزيكي را  جويانپناهدهد كه زي آمريكا اين اختيار را ميو مكزيك كه به مأموران مر
 هاي مهاجرتي اين كشور، به مكزيك بفرستند؛در دادگاه هايشاندرخواستزمان بررسي 

                                                            
٢ Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC)  
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ا ياز خود  جويان مستقر در مكزيك در اغلب موارد، در زمينه حمايتاشاره به ناتواني پناه ط)
 هاي درماني وونقل ايمن يا مراقبتهگاه، غذا، آب، حملاي چون، پنادسترسي به خدمات اوليه

 هاي مكزيك؛هاي باندهاي تبهكار يا مقاماستفادهبهداشتي و اتخاذ اقداماتي در قبال سوء

رنامه بان حقوق بشر با چندين خانواده كه به دليل باشاره به گفتگوي سازمان ديده ي)
هاي يبجه شده و در معرض تجاوز و آسموا فرزندانشانماندن در مكزيك با ربوده شدن 

  اند؛ديگر قرار گرفته
ا استرداد يدر راستاي اخراج  متحدهاياالتهاي اشاره به منجر شدن سياست ك)

را  نشانكودكادناك كه به ناگزير شدن والدين به انتخاب اين گزينه در جوپناههاي خانواده
ه اين مانند، چرا كدر مكزيك باقي مي خود كهدرحاليبه تنهايي به آمريكا روانه سازند، 

  مندي از حمايت است؛بهترين فرصت براي كودكان جهت بهره
ربايي، اخاذي، تجاوز جنسي اشاره به قرار گرفتن سيستماتيك مهاجران در معرض آدم ل)

هاي دولت مكزيك و هم جنايتكاران، در ايالت ها هم از سوي مقامو ساير خشونت
به اين ايالت  جويانپناهشور كه دولت بايدن مجدداً اقدام به فرستادن اين ك 3تامائوليپاس
  كرده است؛

عرض كه در م جويانيپناهاشاره به همچنين فقدان فرآيند صحيح حقوقي معنادار براي  م)
هاي جاري نظام اي كه بر ناكارآمديبرنامه –اند برنامه ماندن در مكزيك قرار گرفته

 ها در تاريخيزان انباشتگي پروندهافزوده، به بيشترين م متحدهالتاياهاي مهاجرتي دادگاه
اه رسر  اين كشور منجر شده و معضالتي چون فقدان دسترسي به مشاور، موانع موجود بر

  هاي محدود حقوقي را در پي داشته است؛نمايندگان حقوقي، فقدان شفافيت و حمايت
ق دل دسترسي به سوابده از مركز تباهاي به دست آمگفتني است كه بر اساس داده ن)

  تن به وكيل دسترسي ندارند؛ 4كودك  5تراكنشي، از هر 
» ماندن در مكزيك«اي از كودكاني كه تحت تأثير برنامه بخش گسترده كهايناشاره به  س)

اند: اين و السالوادور) آمده هندوراساند، از كشورهاي مثلث شمالي (گواتماال، قرار گرفته
                                                            

٣ Tamaulipas 
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درصد از مهاجران هندورأسي و گواتمااليي كه در زمان  40است نزديك به  در حالي
دادند، همچنين اند، را كودكان تشكيل مياين برنامه قرار گرفته ياجرادولت ترامپ تحت 

 شهروند السالوادوري، يك تن كودك بوده است؛ 3از هر 

كاني كه از تمامي كود درصد از ميان 6/0كودك، يا حدود  136وفق شدن تنها اشاره به م ع)
ا ياند، به دريافت پناهندگي اين برنامه قرار گرفته ياجراميالدي در معرض  2019سال 

 9900 كمدسته : اين در حالي است كمتحدهاياالتنوعي حمايت و يا گريز از اخراج از 
 اند؛كودك دستور اخراج از اين كشور را دريافت كرده

ا هنگامي صادر غيابي و ي طوربههاي اخراج حكمگفتني است كه بخش اعظمي از  ف)
يابند، به هاي مهاجرتي را نميجويان امكان حضور در جلسات استماع دادگاهشوند كه پناهمي

ها در خفاء اند، به علت برخورداري از تجربه ربايش يا ديگر خشونتاين دليل كه ربوده شده
متحده را هاي مرزي اياالترسي به گذرگاهونقل ايمن براي دستبرند، امكان حملبه سر مي

  شوند؛ندارند يا توسط مأموران مرزي اين كشور به اشتباه به مكزيك مسترد مي
ان ي، از ميبر اساس آمار به دست آمده از سوي وزارت امنيت داخل كهايناشاره به  ص)

خراج هاي ادرصد به صدور حكم 44 كمدستهاي تكميل شده مهاجرتي، تمامي پرونده
هاي مهاجران آزادي است كه در شوند كه حدود دو برابر نرخ پروندهغيابي منتهي مي

  كنند؛اين احكام را دريافت مي متحدهاياالت
ر بايدن تحت تأثي كه چه در دولت ترامپ و چه جويانيپناهتمامي  كهاينتأكيد بر  ق)

مختومه اعالم  هايشانپروندهكه هايي آن ازجملهاند، قرار گرفته» ماندن در مكزيك«برنامه 
انجام زمان به سر و اقامت در اين كشور تا متحدهاياالتشده، بايد امكان ورود مجدد به 

 شان را بيابند؛هاي پناهجويياسترسيدن درخو

اشاره به اقدام دولت بايدن به قرار دادن آگاهانه كودكان در معرض آسيب، ضمن تأكيد  ر)
و » ماندن در مكزيك«درنگ برنامه به متوقف ساختن بي بر ضرورت اقدام دولت وي
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در مرزهاي آمريكا براي تمامي  جوييپناهفراهم آوردن فرصت عادالنه ارائه درخواست 
  ؛4مهاجران

  
 ماهبهمن 15سازمان، نهاد و فرد، در روز جمعه  350انتشار نامه از سوي بيش از  -2

 ز رياست و اعضاءاان، مبني بر درخواست پوستبا آغاز ماه تاريخ سياه زمانهم، 1400
هاي مجلس نمايندگان كنگره آمريكا جهت تصويب اليحه جبران خسارات آمريكايي

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  تبار.آفريقايي
المللي، دولتي و محلي، به همراه سازمان ملي، بين 365اشاره به ارسال نامه از سوي  الف)

سرشناس، از نانسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان،  هبر، فعال و شخصيتر 40بيش از 
درنگ اليحه اچ. رهبران احزاب اكثريت و اقليت و ساير اعضاء اين نهاد، جهت تصويب بي

هاي پيشنهادي جهت جبران قانون تشكيل كميسيون بررسي و پيشبرد طرح – 405آر. 
  تبار؛هاي آفريقاييخسارات آمريكايي

سابقه از حمايت بي كهĤنره به سابقه طرح اين قطعنامه در صحن مجلس نمايندگاشا ب)
ا يده است تزمان آن فرا رس كهاينتن از اعضاء كنگره برخوردار شده و تأكيد بر  215

  ؛ل نمايدن عمآرهبري اين نهاد به تعهدات خود در زمينه پشتيباني از اين اليحه و پيشبرد 
ملكرد يافتن از ع در حال حاضر جهت آگاهي متحدهاياالتمردم  اشاره به اشتياق بيشتر ج)

مباحث  يشبردپكنگره آمريكا در اين زمينه كه آيا اين نهادها به  ازجملهنهادهاي مسئول، 
  اند؛نژادي كمك كرده يا مانع آن شده

 ها، شهرها، نهادها و اشخاص به دنبالدر شرايطي كه بسياري از ايالت كهايناشاره به  د)
تبار هستند، تعلل و تأخير دولت فدرال در هاي آفريقاييتحقق جبران خسارات آمريكايي

داري را صادر كرده و در ها در نظام بردهاين زمينه كه خود دستور ربايش و قاچاق انسان

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 4

 https://www.hrw.org/news/2022/02/04/us‐border‐programs‐huge‐toll‐children 
٥ H.R. 40 
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آميز به پوستان پرداخته است، به شدت طنزسياه –پي آن به حفظ قوانين و نهادهاي ضد 
  رسد؛نظر مي

اشاره به منجر شدن تصويب اين اليحه به تشكيل كميسيوني كارشناسي جهت بررسي  ه)
هاي ناشي از اين چگونه ناكارآمدي در زمينه پرداختن به آسيب كهاينداري و ميراث برده

پوستان انجاميده است، پوستان و سياههاي گسترده نژادي ميان سفيددوران، به نابرابري
  ون:هايي چدر زمينه ازجمله

  اندوزي؛توانايي ثروت -
  هاي اشتغال؛هاي درماني، تحصيل، مسكن و فرصتدسترسي به مراقبت -
  محيطي؛پيامدهاي زيست -
  مواجهه با پليس و موارد ديگر؛  -

اشاره به همچنين اقدام اين كميسيون به ارائه پيشنهاداتي در زمينه چگونگي جبران  و)
  ر بر اساس موارد آشكار شده در مطالعه مزبور؛تباهاي آفريقاييخسارات آمريكايي

غرامت يا جبران خسارتي را  هرگونهاين در حالي است كه اليحه مزبور مجوز پرداخت  ز)
بررسي اين معضل، گردآوري اطالعات  منظوربهصادر نكرده و تنها به ايجاد كميسيوني 

اند و ارائه قرار گرفته هاي گسترده با جوامعي كه تحت تأثيرمربوط به آن، انجام مشورت
  پردازد؛هايي در اين زمينه ميحلراه
تواند مسير الزم جهت برآورد و تبيين حياتي و صادقانه اين اليحه مي كهايناشاره به  ح)

هاي گذشته و صدمات كنوني ناشي از آن را فراهم آورد، همچون كميسيوني كه به آسيب
تبار در خالل هاي ژاپنيغيرقانوني آمريكاييتحقيق در زمينه جا به جايي قهري و حبس 

 جنگ جهاني دوم پرداخت؛

ميالدي و رأي  2021آوريل سال  14اشاره به استقبال از اقدام كنگره آمريكا، در روز  ط)
 منظوربهدر صحن مجلس  40كميته قضايي مجلس نمايندگان به مطرح شدن اليحه اچ.آر 

  ساله طرح اين اليحه؛ 32ريخ بررسي كامل آن، براي نخستين بار در تا
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ز برترپنداري اوحشت ناشي  كهدرحاليماه از آن تاريخ،  8با گذشت  كهايناشاره به  ي)
هاي نژادي را نابرابري 19 –سفيدپوستان همچنان ادامه يافته، شيوع بيماري كوويد 

وستان ادامه پاي از سياهدهندهتر كرده، مأموران پليس به كشتار شنيع شمار هشدارگسترده
دهندگان ها براي رأيگذاران همچنان در حال معرفي شماري از محدوديتداده و قانون

  رسد؛امري به شدت ضروري به نظر مي 40هستند، تصويب اليحه اچ.آر. 
ن به رسميت شناختن اهميت تدابير نماديني چون، اقدام مجلس نمايندگااشاره به به ك)

» ژوئنتينث« -  ژوئن 19 آراء اليحه تعيين روز تصويب سريع و نزديك به اتفاق
)Juneteenthل فدرال و روز تعطي عنوانبه – متحدهاياالتداري در ) روز الغاء نظام برده

، توجيهقابلغيرتأخير  هرگونهتأكيد بر ضرورت اقدام مشابه اين مجلس بدون  حالدرعين
نه مطالعات الزم ا در اين زميگيري تدر صحن مجلس جهت رأي 40به ارائه اليحه اچ.آر. 

 انجام پذيرفته و تحولي واقعي به وقوع پيوندد؛

عدم توجه و  كهاين، مبني بر 6گروپاشاره به مطالعه اخير انجام شده توسط بانك سيتي ل)
سال گذشته،  20هاي نژادي در زمينه برخورداري از ثروت، در طول پرداختن به شكاف

  را به همراه آورده است؛ متحدهاياالتدالر براي اقتصاد تريليون  16اي بيش از هزينه
كه چگونه گونه موارد از سوي يك كميسيون فدرال و ايناين در حالي است كه افشاي اين م)

نين بررسي تأثير كرده و همچ نقشها ايفاء ايجاد اين نابرابري هاي فدرال در زمينهسياست
دهد يمشان ين كشور در مناطق مختلف آن شده و نعميق آن بر جامعه، منجر به اتحاد مردم ا

 ها در جهت منافع همگان خواهد بود؛ها و جبران آنكه پرداختن به اين آسيب

ت و پرداخ جهان در انتظار اقدام دولت آمريكا به جبران خسارات كهايناشاره به  ن)
 اين پيام را از ايننها ت هرسالداري است، اما ان بردههاي ناشي از دورغرامت براي آسيب
  ها اهميتي ندارد؛پوستان ارزشمند است، اما جان آنكند كه: رأي سياهكشور دريافت مي

هاي برخوردار اشاره به اهميت تدابير مثبتي، چون كاهش ميزان ماليات براي خانواده س)
دن ناكافي بو حالدرعينو  صرفهبهمقرونهاي گذاري در زمينه مسكناز فرزند و سرمايه

                                                            
٦ Citigroup 
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هاي گذشته، پايان دادن به اشكال معاصر نژادپرستي، اين اقدامات جهت پرداختن به آسيب
  ها از جامعه؛پوستان از انسانيت و طرد آنمحروم شدن سياه

بران جلزم درمان و آن مست يشفانژادي و  هاينا عدالتياز ميان بردن  كهايناشاره به  ع)
المللي حقوق اصلي كه در قانون بين –است  زمينهها و خسارات وارده آمده در اين آسيب

  بشر تعيين شده است؛
اشاره به ابراز اميدواري در زمينه اقدام كنگره به برداشتن نخستين گام معنادار در اين  ف)

  ؛407تر اليحه اچ.آر. مسير و تصويب هر چه سريع
  
شنبه روز پنج لل، درانتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان م -3

ف ساختن ، در خصوص تأكيد كارشناسان اين سازمان بر ضرورت متوق1400 ماهبهمن 14
 برخي از محورهاي اين هاي خود.از سرزمين متحدهاياالتاي از بوميان اخراج قبيله

  از: اندعبارتگزارش 
متحده آمريكا تاشاره به درخواست كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از دولت اياال الف)

تن از افرادي كه خود  63الوقوع ريزي  شده و قريبجهت متوقف ساختن اخراج قهري برنامه
  دانند؛، مستقر در شمال ايالت واشنگتن، مي8را متعلق به قبيله بومي نوكسك

نوكسك كه  خانواده با اخراج از منازل خود توسط شوراي قبيله 21اشاره به مواجهه  ب)
  ؛ها برداشته بودهايي را در راستاي لغو عضويت آنگامتر نيز پيش
اما تصميم  هاي اين قبيله ممنوع به شمار آمده،گفتني است كه اين اقدام از سوي دادگاه ج)

 مزبور ناديده گرفته شده است؛ ها از سوي شوراياين دادگاه

ت علق به دولها توسط اين قبيله در زميني متمنازل اين خانواده كهايناشاره به  د)
نون عمل به قا و با بودجه وزارت فدرال مسكن و توسعه شهري، در راستاي متحدهاياالت

  مسكن و تعيين سرنوشت بوميان آمريكا ساخته شده است؛
                                                            

   سازمان، نهاد و فرد. قابل بازيابي در لينك: 350نامه بيش از  7
 https://www.hrw.org/news/2022/02/04/start‐black‐history‐month‐over‐350-groups‐urge‐
us‐house‐leadership‐back‐hr‐40 
٨ Nooksack 
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ارند و ها در مراحل مختلف كسب مالكيت منازل خود قرار دگفتني است كه اين خانواده ه)
 رسد؛ها نيز در سال جاري فرا ميز آنزمان مقرر كسب كامل مالكيت براي برخي ا

ه ب مبتالي برخ –ها را سالمندان، زنان و كودكان بسياري از اين خانواده كهايناشاره به  و)
دهند كه براي مدت بيش از يك دهه در اين تشكيل مي –هاي مزمن معلوليت و بيماري

قابل توجهي براي سالمتي ها پيامدهاي الوقوع آنباند و اخراج قريها زندگي كردهخانه
 اشت؛دبه همراه خواهد  19 –ر دوران شيوع بيماري كوويد پذير اين قبيله دافراد آسيب

شان تمحرومي ها بهاشاره به همچنين ابراز نگراني در زمينه منجر شدن اخراج قهري اين خانواده ز)
 ه؛يگر افراد جامعمندي از فرهنگ و استفاده از زبان خود در تعامل با داز امكان بهره

پذيرفته كه به انجام مي 2021دسامبر سال  28ها بايد در روز اين اخراج كهايناشاره به  ح)
رهبران  كهدرحاليهاي يخي در منطقه متوقف شده، دليل بارش برف شديد و وزش طوفان

فته رگيالدي از سر يه سال جاري مماه فور لياوااند كه اين اقدام در قبيله اعالم كرده
 خواهد شد؛

اشاره به درخواست كارشناسان سازمان ملل از دولت آمريكا جهت احترام گذاردن به  ط)
 21اعالميه جهاني حقوق بشر و ماده  25حق برخورداري از مسكن مناسب بر اساس ماده 

حصول اطمينان از پايبندي به  منظوربهاعالميه سازمان ملل در زمينه حقوق مردمان بومي و 
  ؛9المللي خود در رابطه با حقوق جوامع بوميبين تعهدات

  
، در 1400 ماهبهمن 12شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز سه -4

 متحدهتاياالها در تبارم نژادپرستانه عليه آسياييئدرصدي جرا 339افزايش خصوص 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  آمريكا.
گرايي، مستقر در آمريكا، مبني پراكني و افراطره به گزارش مركز مطالعات نفرتاشا الف)

ميالدي در قياس  2021پراكنانه در اين كشور در سال درصدي جرائم نفرت 11بر افزايش 

                                                            
  گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  9

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28081&LangID=E 
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تبارها درصدي جرائم ناشي از نفرت عليه آسيايي 339، افزايش حالدرعينو  2020با سال 
 س با سال گذشته آن؛) در قيا2021در اين سال (

آنجلس و  تبارها در شهرهاي لساشاره به ثبت بيشترين ميزان جرائم عليه آسيايي ب)
 567 زايشدر سانفرانسيسكو با اف نيويورك: اين در حالي است كه آمار وقوع اين جرائم

  همراه بوده است؛ درصدي
در سال  متحدهتاياالدرصدي جرائم نژادپرستانه در سراسر  124اشاره به افزايش  ج)

 ؛2019ميالدي در قياس با سال  2020
آمريكايي بيشتر در معرض جنايات ناشي  پوستاناهيسطبق اين گزارش، گفتني است كه  د)

  10؛قرار دارنداز نفرت در سراسر اين كشور 
 

 8عه تحليلي ميدل ايست آي، در روز جم –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -5
از آنتوني  متحدهاياالتگذاران خصوص درخواست شماري از قانون ، در1400 ماهبهمن

ينه بلينكن، وزير خارجه اين كشور، جهت متوقف ساختن تحقيقات سازمان ملل در زم
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  جرائم به وقوع پيوسته در جنگ غزه.

آمريكا به  تن از اعضا كنگره 40اشاره به اقدام گروهي دو حزبي متشكل از بيش از  الف)
 منظوربهاي به آنتوني بلينكن، مبني بر درخواست از دولت بايدن جهت تالش ارسال نامه

ائم پايان بخشيدن به تحقيقات كميسيون شوراي حقوق بشر سازمان ملل در زمينه جر
  جنگي ادعايي مرتكب شده از سوي رژيم اسرائيل عليه فلسطينيان؛

كار ، رهبران دموكرات و محافظه12و ويكي هارتزلر 11رات جاش گاتهايمراشاره به اظها ب)
حامي اسرائيل كه رياست اين گروه از اعضا كنگره را بر عهده دارند، مبني بر منجر شدن 

تر عليه رژيم اسرائيل، ضمن تأكيد بر ضرورت انديشي گستردهاين تحقيق به تداوم جزم
 جه خود بر ديگر نقاط جهان؛اقدام سازمان ملل به متمركز نمودن تو

                                                            
  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك:  10

https://b2n.ir/w83748 
١١ Josh Gottheimer 
١٢ Vicky Hartzler 
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وستن ت پياشاره به اذعان به وجود اختالف ميان اعضاء كنگره بر سر تصميم دولت جه ج)
تأكيد بر اتحاد  حالدرعينبه شوراي حقوق بشر سازمان ملل و  متحدهاياالتمجدد 
ع ي دفاگذاران آمريكا در زمينه ضرورت اقدام دولت به عمل به تعهد خود در راستاقانون

 لل؛مآميز شوراي حقوق بشر و نظام سازمان از رژيم اسرائيل در قبال رفتارهاي تبعيض

 نجامااشاره به موافقت شوراي حقوق بشر سازمان ملل در سال گذشته ميالدي، با  د)
از  كب شدهگسترده در زمينه تمامي موارد نقض ادعايي مرت يكار دستورتحقيقي مبتني بر 

 شته شدنكبه  ال فلسطينيان، در حمله به غزه، در ماه مه كه منجرسوي رژيم اسرائيل در قب
 كودك شد؛ 60بيش از  ازجملهتن از شهروندان فلسطيني،  248 كمدست

ارد ن موگفتني است كه قرار است محققان سازمان ملل كه وظيفه شناسايي عامالن اي ه)
 بر عهده دارند، ها رانقض حقوق بشر و حصول اطمينان از مسئول به شمار آمدن آن
 نخستين گزارش خود را در ماه ژوئن سال جاري ميالدي ارائه كنند؛

زايش ا هدف افدستور كار شوراي حقوق بشر ب كهايناشاره به مفاد اين نامه مبني بر  و)
هاي سياسي، اقتصادي و حقوقي رژيم اسرائيل و تضعيف مشروعيت آن، به كمك چالش

م، المللي حقوقي جهت اقدام عليه رهبران اين رژيينتحت فشار قرار دادن نهادهاي ب
  طراحي شده است؛

 جنگ به ا براشاره نمايندگان كنگره آمريكا به مشتمل شدن تحقيق اين كميسيون نه تنه ز)
امي ه تموقوع پيوسته در سال گذشته در غزه، بلكه فراهم آوردن امكان تحقيق در زمين

تمامي  زه ياغو آينده، چه در كرانه غربي يا نوار اتهامات عليه رژيم اسرائيل در گذشته 
ته ميالدي به رسميت شناخ 1967المقدس و حتي در مرزهايي كه پيش از سال مناطق بيت
 شده بودند؛

ن و اد آاشاره به مخالفت رسمي و عمومي دولت بايدن با اين كميسيون از زمان ايج ح)
 ي؛يالدمين كميسيون در ماه گذشته اقدام آن به دادن رأي مثبت به قطع كامل بودجه ا

ط) اشاره به مورد انتقاد قرار گرفتن شوراي حقوق بشر سازمان ملل از زمان تأسيس آن در 
  خوردار از سوابق ضعيف حقوق بشري؛ميالدي، به دليل گزينش اعضايي بر 2006سال 
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ف قرار گذاران حامي رژيم اسرائيل در كنگره از هدقانون كهدرحاليگفتني است كه  ي)
گرفتن ناعادالنه آن از سوي شوراي حقوق بشر شكايت دارند، اما تنها بخش محدودي از 

  ؛13اندميالدي بر اين رژيم متمركز شده 2020هاي شورا در سال قطعنامه
 

، در 1400 ماهبهمن 6الملل، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -6
 متحدهاياالتهاي ساخت ف به رهبري عربستان از سالحخصوص استفاده نيروهاي ائتال

ين اردم آمريكا در حمالت هوايي به يمن كه منجر به كشته شدن شمار قابل توجهي از م
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  كشور شده است.

 من ازي د بهاشاره به استفاده نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان در حمله اخير خو الف)
ر شهر صعده در شمال دحمله هوايي به بازداشتگاهي  – متحدهاياالتهاي ساخت سالح

 كمدستغرب يمن، كه بر اساس گزارش سازمان پزشكان بدون مرز منجر به كشته شدن 
  تن ديگر شد؛ 200تن از زندانيان و مجروح شدن بيش از  80

ر اين حمله مورد استفاده قرار شونده با ليزري كه دهاي هدايتگفتني است كه بمب ب)
بوده و گواهي ديگر بر كاربرد  متحدهاياالتدر  14اند، ساخت كمپاني دفاعي ريثيونگرفته
  تواند مصداق جنايات جنگي باشد؛هاي ساخت آمريكا در حوادثي است كه ميسالح

حمله د هاي اخير به موراشاره به اقدام نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان در هفته ج)
ح شدن عا، كه منجر به كشته و مجروشهر صن ازجملهامان مناطق شمالي يمن، قرار دادن بي

هاي آن شده است: گفتني است كه ها تن از غيرنظاميان اين كشور و تخريب زيرساختده
دي، به ميال 2022ژانويه سال  17اين حمالت در پي حمالت نيروهاي انصارا... در روز 

 غيرنظامي كشته شدند؛ 3فت كه در پي آن ابوظبي انجام پذير

بهاي دهشتبار فروش پرمنفعت تسليحات از سوي كشورهاي غربي به  كهايناشاره به  د)
و ساير  متحدهاياالت رونيازاپردازند و عربستان سعودي و متحدان آن را غيرنظاميان مي

                                                            
  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  13

 https://www.middleeasteye.net/news/us‐lawmakers‐urge‐blinken‐call‐end‐un‐probe‐
alleged‐israeli‐crimes 
١٤ Raytheon 
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هاي نظامي به تمامي كننده سالح بايد انتقال تسليحات و تجهيزات و كمككشورهاي تأمين
  درنگ متوقف نمايند؛هاي درگير در جنگ يمن را بيطرف

هاي فروش تسليحات كه المللي در زمينه بستن تمامي راهاشاره به مسئوليت جامعه بين ه)
 شود؛منجر به افزايش درد و رنج بيهوده غيرنظاميان در مناقشات مسلحانه مي

راي سليحات بأمين آگاهانه تتمراه بريتانيا و فرانسه با به ه متحدهاياالت كهايناشاره به  و)
حقوق  المللي حقوق بشر ومكرراً اقدام به نقض قانون بين كهĤنائتالف به رهبري عربست

 نمايد، در مسئوليت ارتكاب به اين موارد شريك هستند؛المللي بشردوستانه ميبين

دي، به ميال 2015 ل، از ماه مارس سالالملاشاره به اقدام پژوهشگران سازمان عفو بين ز)
اي ها حمله هوايي به يمن كه مكرراً منجر به يافتن بقايانجام تحقيق در زمينه ده

  شده است؛ متحدهاياالتمهمات ساخت  ييشناساقابل
ه رهبري بالملل به شناسايي استفاده نيروهاي ائتالف اشاره به اقدام سازمان عفو بين ح)

اري ژانويه سال ج 21هاي ساخت كمپاني ريثيون كه در حمله روز مبعربستان از همان ب
ر استان به منزلي مسكوني د 2019ژوئن سال  28ميالدي به كار برده شد، در حمله روز 

 نجاميد؛كودك ا 3 ازجملهتن از شهروندان غيرنظامي اين كشور،  6تعز كه به كشته شدن 

ميالدي، به  2021ريكا، در ماه سپتامبر سال اشاره به اقدام مجلس نمايندگان كنگره آم ط)
از  متحدهتاياالاي به اليحه دفاعي ساالنه كشور مبني بر پايان دادن به حمايت افزودن ماده

عمليات تهاجمي و حمالت هوايي نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان به يمن و 
 سيد؛انون به تصويب رق عنوانبه، حذف اين ماده از اليحه نهايي كه سرانجام حالدرعين

اشاره به اقدام جو بايدن به عمل نكردن به تعهدات خود در آغاز تصدي مقام  ي)
ميالدي مبني بر خاتمه بخشيدن به حمايت  2021سال  اوايلجمهوري در رياست
هاي درگير و فروش تسليحات به طرف ازجملهاز عمليات تهاجمي در يمن،  متحدهاياالت

در مركز سياست خارجي خود، همچنين حصول اطمينان از مسئول قرار دادن حقوق بشر 
رسد عربستان كنندگان و ناقضان حقوق بشر كه به نظر مياستفادهبه شمار آمدن سوء

  سعودي و امارات متحده عربي از اين موارد مستثناء هستند؛
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وش فر ميالدي، به تصويب 2021اشاره به اقدام دولت بايدن، از ماه نوامبر سال  ك)
 28دي قراردا ازجملهموشك، هواپيما و سامانه دفاعي ضدبالستيك به عربستان سعودي، 

ر دي دميليون دالري جهت ارائه خدمات مربوط به حفظ و نگهداري از هواپيماهاي سعو
 اواسط ماه ژانويه سال جاري؛

 رميليون دال 650هاي ساخت كمپاني ريثيون به ارزش اشاره به همچنين فروش موشك ل)
روش ه پيشنهاد فو متعهد ماندن دولت آمريكا ب متحدهاياالتبه عربستان سعودي از سوي 

ميليارد دالر، به امارات متحده  23نظامي و مهمات به ارزش  ، پهپادهاي35- هاي افجت
  هاي عميق در زمينه كارنامه حقوق بشري اين كشور؛ابراز نگراني رغمبهعربي، 

 ر اساس حقوقبدر عمل به تعهدات خود نه تنها  متحدهتاياالاشاره به ناكارآمدي  م)
حات به الملل، بلكه بر مبناي قوانين داخلي اين كشور با توجه به تداوم فروش تسليبين

ات و سليحتائتالف به رهبري عربستان، چرا كه بر اساس قوانين داخلي آمريكا نيز فروش 
 آيد؛ه شمار ميق بشر ممنوع بهاي نظامي به ناقضان حقوارائه كمك

ال جاري ژانويه س 20اشاره به اقدام نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان، در روز  ن)
 كمدست ميالدي، به انجام حمالت هوايي عليه شهر بندري حديده كه منجر به كشته شدن

 ؛نت شدكودك و هدف قرار گرفتن ساختمان مخابرات در اين شهر و قطع سراسري اينتر 3
هاي درگير در منازعات، بر اساس حقوق ضرورت تعهد تمامي طرف اشاره به س)
 هرگونه كهاينزندانيان و  ازجملهه حفاظت از جان غيرنظاميان بالمللي بشردوستانه، بين

 اموال و توجيهغيرقابلهدف قرار دادن عامدانه اماكن غيرنظامي و تخريب گسترده و 
 آيد؛ها، جنايات جنگي به شمار ميدارايي

هي زداشتگاان به باسازمان ملل حمله اخير نيروهاي ائتالف به رهبري عربست كهايناشاره به  ع)
ر به شما يمن در شهر صعده را بدترين حادثه منجر به تلفات غيرنظاميان در سه سال گذشته در

  آورده است؛
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 21اين در حالي است كه نيروهاي ائتالف هدف قرار دادن اين بازداشتگاه در روز  ف)
  15؛اندژانويه را انكار كرده

وزارت ، ماهبهمن 15گفتني است كه به گزارش روزنامه اينديپندنت، در روز جمعه  ص)
ل شام ،در خاورميانه خود امور خارجه آمريكا قراردادهاي فروش سالح به متحدان

  ه است؛ييد كردأعربستان سعودي، امارات متحده عربي و اردن را ت
به اردن و  16- هاي افشامل فروش جنگنده قراردادهااين ه، به نوشته اين روزنام ق)

هاي مين تجهيزات و سالحأتقويت دفاع هوايي عربستان سعودي و امارات متحده عربي و ت
به امارات كه در  35- هاي اف. اما همچنان به سرنوشت قرارداد فروش جتشودميديگر 

  ؛16تاي نشده استرامپ منعقد شده بود، اشاره انلددولت د
  
ها ، در خصوص ده1400ماه بهمن 6انتشار گزارش از سوي نشريه تايم، در روز چهارشنبه  - 7

ان ي نابسامساالري مهاجرتهزار شهروند افغاني كه از حكومت طالبان گريخته و اكنون در ديوان
  اند از:اند. برخي از محورهاي اين گزارش عبارتمتحده گرفتار آمدهاياالت
جرتي كه ها هزار تن از شهروندان افغانستان در نظام مهاگرفتار آمدن ده اشاره به الف)

ر و ها جهت پيوستن به يكديگنابسامان و با كمبود نيروي كار مواجه بوده و چالش آن
تر سيستميك نظام هاي گستردهتدوين مسيري آشكار براي آينده، نمايانگر ناكارآمدي

  است؛ متحدهاياالتمهاجرتي 
هاي عالي كاخ سفيد و وزارت امنيت داخلي جهت گسترش به تصميم مقاماشاره  ب)
ها به ترغيب آن لهازجمبراي شهروندان افغان گريزان از كشور خود،  جوييپناههاي راه

  ارائه درخواست جهت دريافت معافيت بشردوستانه؛

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 15

 https://b2n.ir/r27500 
١٦ https://yun.ir/81pdu6 
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ي گفتني است كه هدف از اتخاذ اين تصميم كمك به اجتناب ورزيدن از كمبودها ج)
 جوپناهفرآيند رواديد مهاجرت ويژه و برنامه پذيرش  ازجملهتر در اين زمينه، هاي سنتيراه

بوده كه هر دو مورد به شدت دچار كمبود نيروي كار و كمبود بودجه  متحدهاياالتدر 
ها به طول ها و يا حتي سالها، ماهها بر اساس اين طرحهستند و روند بررسي درخواست

  انجامد؛مي
اي بسيار نابسامان، برخوردار از كمبود منابع، تحت فشار كه دولت ترامپ برنامهاشاره به اين د)

توسل به طرح عفو  روازاينشديد و به شدت پيچيده را براي دولت بايدن به ميراث گذاشته و 
ت، آمده اسهاي گسترده به شمار ميمنظور گريز از اين پيچيدگيبشردوستانه تنها راه آسان به

ها، دسترسي به مزايا خانواده ياين طرح خود معضالتي در زمينه به هم پيوستن اعضا آنكهحال
  متحده را به همراه دارد؛و دسترسي به اقامت دائم و دريافت شهروندي اياالت

اتخاذ گزينه معافيت  يسوبهها هدايت افغان اگرچه، بر اساس اين گزارش، روازاين ه)
دولت بايدن با حسن نيت انجام شده، اما دقيقاً به بروز باتالقي بشردوستانه از سوي 

  هاي اين كشور اميد به اجتناب از آن را داشتند؛ساالرانه انجاميده كه مقامديوان
  :ازجملهاين طرح براي شهروندان افغان،  ياجرااشاره به برخي از معضالت ناشي از  و)
همچنان در  كهĤناي از شهروندان افغردههاي اكثريت گستعدم پردازش كامل درخواست -

  برند، جهت دريافت معافيت بشردوستانه؛خارج از كشور به سر مي
هاي مورد پردازش قرار گرفته: گفتني است مردود واقع شدن نرخ بااليي از درخواست -

 متحدهاياالتميالدي، آژانس خدمات شهروندي و مهاجرتي  2021كه از ماه ژوئيه سال 
ژانويه سال  12هزار درخواست معافيت بشردوستانه دريافت نموده و تا روز  40بيش از 

 مورد را مردود اعالم كرده است؛ 560مشروط تأييد و  طوربهمورد را  145جاري تنها 

 ازجمله، جوييپناهعدم برخورداري افراد داراي معافيت بشردوستانه از امتيازات وضعيت  -
هاي درماني و قرار گرفتن در مسير دستيابي به اقامت دائم، اجازه كار، دسترسي به مراقبت

ها با معضالتي چون، دشواري فرآيند پيوستن مجدد اعضاء خانواده به همچنين مواجهه آن
  برند و با خطر انتقام از سوي طالبان مواجه هستند؛يكديگر كه در خارج از كشور به سر مي



  19                                     )21( امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه متحدهاالتيا نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

م ارد الزدن موبر اساس مبنايي ويژه و آشكار نبوبنا نهاده شدن طرح معافيت بشردوستانه  -
 در اين طرح پذيرفته شوند؛ كهاينبراي افراد متقاضي براي 

هاي دريافت معافيت بشردوستانه و عدم آمادگي انباشته شدن گسترده درخواست -
ند برابر رو 20ها كه به بيش از جهت پرداختن به هجوم پرونده متحدهاياالتهاي مقام

تأييد قرار  ردمورد آن مو 700تا  500از دو هزار درخواست در سال كه بين  تركم(معمول 
  گيرد) رسيده است؛مي
ضرورت مراجعه شهروندان افغان جهت دريافت معافيت بشردوستانه به سفارت  - 

كه سفارت آمريكا در منظور انجام فرآيند بررسي سوابق و احراز هويت، درحاليمتحده بهاياالت
ير به شهروندان افغان ناگز كهيهنگامده و هاي خود را به تعليق درآورور فعاليتاين كش

شوند كه حضور كنند، با اين پاسخ مواجه ميسفارت آمريكا در كشورهاي همسايه رجوع مي
  شما در خارج از كشورتان حاكي از آن است كه ديگر در معرض خطر نيستيد؛

ته ن در سال گذشخروج نيروهاي خود از افغانستااز آغاز برنامه  متحدهاياالتتالش  ز)
 حالندرعيهزار شهروند افغان در اين كشور و  76ميالدي جهت استقرار مجدد بيش از 

فاده از عدم است ازجملههاي خود در اين زمينه، اقدام دولت بايدن به تغيير خاموش سياست
  ؛در آمريكا جويانپناهاين فرصت جهت اجرايي كردن برنامه استقرار مجدد 

ر در هزار نف 18جو به سابقه نرخ پذيرش پناهاشاره به اقدام دولت دانلد ترامپ به كاهش بي ح)
  است؛ ر و بودجه در اين زمينه شدهميالدي كه منجر به كاهش نيروي كا 2020سال مالي 

جمهوري خود به افزايش نرخ اشاره به اقدام جو بايدن در نخستين سال رياست ط)
در آن سال  جوپناه 400هزار و  11و نهايتًا پذيرش تنها  500هزار  62به  جوناهپپذيرش 

و اقدام دولت سابق به از هم گسيختن  19 –مالي، عمدتًا به دليل شيوع بيماري كوويد 
  .17جوييپناهعامدانه برنامه 

  

                                                            
  گزارش نشريه تايم. قابل بازيابي در لينك: 17

 https://time.com/6141516/afghans‐humanitarian‐parole/?amp=true 
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  *كانادا
، در 1400ماه منبه 15بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده - 1

  ور.عنوان هشداري براي اين كشخصوص به شمار آمدن مرگ يك زنداني مهاجر در كانادا به
ماه، در بازداشتگاه مهاجران در بهمن 8اشاره به مرگ يك زنداني مهاجر، در روز جمعه  الف)

  اشت؛كه در وضعيت نامساعد پزشكي قرار دكانادا، پس از يافته شدن وي درحالي 18استان كبك
را  19اشاره به اقدام آژانس خدمات مرزي كانادا كه مديريت بازداشتگاه مهاجران الوال ب)

امتناع اين  حالدرعينبرعهده دارد، به افشاء مرگ اين زنداني دو روز پس از وقوع آن و 
  نهاد از ارائه جزئيات در زمينه هويت اين فرد و علت مرگ او؛

وجه تينه با ين زماآژانس مبني بر عدم ارائه جزئيات بيشتر در اشاره به اظهارات مسئوالن اين  ج)
  ؛فرد به در جريان بودن تحقيقات و همچنين به دليل مالحظات مربوط به حريم شخصي اين

ت ام، سن و ملينيداد همچنان اطالعي از روازاينبا گذشت يك هفته  كهايناشاره به  د)
آيا  كهاينبرده و ه مدت در حبس به سر ميفرزندي داشته يا خير، چ كهايناين مهاجر، 

 ست نيست؛درواني بوده است يا خير، اطالعي در  –هاي روحي به بيماري مبتال

انادا، هاي مهاجرتي در سراسر كاشاره به قرار گرفتن مهاجران محبوس در بازداشتگاه ه)
 قوق بشر؛گريزند، در معرض موارد جدي نقض حافرادي كه از آزار و اذيت مي ازجمله

هاي كانادا، عمدتًا در مهاجر محبوس در بازداشتگاه 16 كمدستاشاره به مرگ  و)
  ؛كنونتاميالدي  2000هاي استاني، از سال زندان

اشاره به اقدام استان اُنتاريو، در سال جاري ميالدي، به آغاز تحقيقات پزشكي قانوني در  ز)
رواني كه  –به بيماري روحي  مبتاليي شهروند سوماليا – 20زمينه مرگ عبدالرحمان حسن

هاي مهاجرتي جان خود سال حبس در بازداشتگاه 3ميالدي، پس از تحمل  2015در سال 
 را از دست داد؛

                                                            
١٨ Quebec 
١٩ Laval Immigration Holding Center 
٢٠ Abdurahman Hassan 
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ان زنداني لفاتاشاره به سابقه آژانس خدمات مرزي كانادا در زمينه پنهان نگاه داشتن ت ح)
ًا ها، غالبآن اجران محبوس و علت مرگمهاجر و امتناع از ارائه اطالعات اوليه در مورد مه

  به دليل اعالمي رعايت حريم شخصي فرد؛
ور ن كشقانون در اي ياجرااين در حالي است آژانس خدمات مرزي كانادا تنها نهاد  ط)

 گونهچيهاست كه تحت نظارت مستقل مدني قرار نداشته و در مورد اختيارات گسترده آن 
  پذيرد؛بررسي انجام نمي

هاي هاي مهاجرتي در اين كشور با زندانره به مشابهت عملكرد بازداشتگاهاشا ي)
 در زمينه حريم مالحظهقابلهاي برخوردار از سطح امنيتي متوسط كه داراي محدوديت

دابير گيرانه بوده و در آن تشخصي و آزادي زندانيان و مقررات و روندهاي روزانه سخت
  پذيرد؛ايي مشابه با سلول انفرادي انجام ميهتنبيهي، چون حبس مهاجران در سلول

ن و اشاره به قرار داشتن زندانيان مهاجر تحت نظارت متداوم از سوي نگهبانا ك)
ط با امكان برقراري ارتبا كهدرحاليهاي مكرر، ها و همچنين در معرض تفتيشدوربين

وازم لاز  ستفادهمحدود بوده و ا شانيبرابستگان، نمايندگان حقوقي و حاميان اجتماعي، 
 آيد؛مي هاي همراه ممنوع به شمارشخصي چون، تلفن

گ بك كه مرهاي ديرپا در زمينه شرايط بازداشتگاه مهاجران در استان كاشاره به نگراني ل)
  اين مهاجر در آن به وقوع پيوسته است؛

، به 19 – اشاره به اقدام زندانيان مهاجر، يك سال پس از آغاز شيوع بيماري كوويد م)
د خو بار اعتصاب غذا در اعتراض به شرايطي كه زندانيان براي حيات 3دست زدن به 

 آوردند؛تهديدآميز به شمار مي

هاي جدي، از ضرورت اقدام دولت كانادا به آغاز استفادهاشاره به حاكي بودن اين سوء ن)
با توجه  ژهيوبههاي جايگزين اجتماعي، از طريق راه ازجملههاي مهاجرتي، روند لغو حبس

  ؛21هابه مرگ يك مهاجر ديگر در اين بازداشتگاه

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 21
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، 1400 ماهبهمن 6انتشار گزارش از سوي روزنامه واشنگتن پست، در روز چهارشنبه  -2

روزي گورستان احتمالي در نزديكي يكي از مدارس شبانه 93در خصوص يافته شدن 
  از: دانعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  سابق كانادا.

روزي نهگورستان احتمالي در نزديكي يكي از مدارس شبا 93اشاره به يافته شدن  الف)
ز يكي خش اسابق كانادا، توسط يكي از جوامع بومي استان بريتيش كلمبيا كه جديدترين ب

هاي به دست آمده بخشي كه با يافته –آيد به شمار مي ترين فصول تاريخ كانادااز تاريك
  از سال گذشته ميالدي آغاز شده است؛ در اين زمينه

هاي ، مبني بر به شمار آمدن يافته22اشاره به اظهارات رئيس جامعه بومي ويليامز ليك ب)
روزي سنت جوزف و مناطق اطراف آن، آغازين منتج از تحقيق در زمينه مدرسه شبانه

متوالي اين  هايهايي كه نسلتر شفاي حاصل از زخمبخشي از فرآيند گسترده عنوانبه
ترين قهقراي رفتار سفري كه اين گروه تحقيقاتي را به تاريك –اند جوامع متحمل شده

 دهد؛انساني در اين كشور سوق مي

 ميالدي، به جدا 1990و  1800هاي هاي وقت كانادا در فاصله دههاشاره به اقدام دولت ج)
، در تالش براي هايشاندهخانواهزار كودك بومي از  150كردن غالباً قهري نزديك به 

  ها با جامعه اين كشور؛همسان نمودن آن
، ده داشتهها را كليسا بر عهاين كودكان به مدارس دولتي كه مديريت آن كهايناشاره به  د)

شدند، مندي از سنن خود منع ميهاي بومي و بهرهفرستاده و از صحبت كردن به زبان
 گرفتند؛استفاده قرار ميال و سوءها در معرض اهمهمچنين بسياري از آن

ت و آشتي ميالدي از سوي كميسيون حقيق 2015اشاره به گزارش انتشار يافته در سال  ه)
ي كشي فرهنگتحوالت به وقوع پيوسته در اين مدارس مصداق نسل كهاينكانادا مبني بر 

  د؛انآموز در اين مدارس جان خود را از دست دادهدانش 4100 كمدستبوده و 

                                                                                                                                                            
 https://www.hrw.org/news/2022/02/04/death‐immigration‐detainee‐urgent‐wake‐call‐
canada 
٢٢ Williams Lake 
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 200تحقيق انجام شده در نزديكي ويليامز ليك پس از كشف حدود  كهايناشاره به  و)
، در ماه مه سال گذشته ميالدي، احتماالً متعلق به كودكان بومي در مدرسه ونشانناميبگور 
در استان بريتيش كلمبيا به وقوع پيوسته كه زماني بزرگترين مدرسه  23روزي كملوپسشبانه
  آمده است؛در اين كشور به شمار ميروزي شبانه

ها در و آخرين آن 1970روزي در دهه گفتني است كه بسياري از اين مدارس شبانه ز)
  ميالدي تعطيل شدند؛ 1997سال 

نت ساشاره به مشتمل شدن تحقيق در زمينه گورهاي يافت شده در نزديكي مدرسه  ح)
ها، ها، شكنجهها، قتلنه ناپديدشدگيرواياتي در زمي كهĤنجوزف بر مصاحبه با بازماندگ

هاي انجام شده براي هاي تحميل شده بر اين جوامع، همچنين تالشگرسنگي و تجاوز
  ها را بر مال نمودند؛سركوب اين گزارش

، به ماهبهمن 5شنبه وزير كانادا، در روز سهاشاره به اقدام جاستين ترودو، نخست ط)
روزي كودكان بومي در راستاي س شبانهان يكي از مداراشتراك گذاردن شماره خط بحربه

  آموزان سابق اين مدارس؛از دانش حمايت
اخبار جديد به دست آمده از  كهايناشاره به اظهارات ترودو در اين زمينه مبني بر  ي)

كننده در اين رابطه جامعه بومي ويليامز ليك، بار ديگر موجب بروز احساسات ناراحت
  .24شده است

  
  ريتانيا*ب
به روز چهارشن تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1

وارد به تازه جويانپناه، در خصوص احتمال اقدام دولت بريتانيا به حبس 1400 ماهبهمن 13
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  ها.اين كشور و بازجويي از آن

                                                            
٢٣ Kamloops 

  گزارش روزنامه واشنگتن پست. قابل بازيابي در لينك: 24
 https://www.washingtonpost.com/world/2022/01/26/canada‐residential‐school‐williams‐
lake‐first‐nation 
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» مليت و مرزها«حتمال اقدام دولت بريتانيا به بسط دادن اليحه پيشنهادي اشاره به ا الف)
 جويانپناهميالدي) در قبال  2000قانون تروريسم (مصوب سال  7كه ِاعمال ماده  ياگونهبه

  شوند، را شامل شود؛هاي دريايي غيرقانوني وارد اين كشور ميو مهاجراني كه از گذرگاه
قانون تروريسم، پليس و مأموران مرزي امكان بازداشت و  گفتني است كه بر اساس ب)

هاي اين كشور شده و مظنون به بازجويي از تمامي افرادي را كه وارد بنادر و فرودگاه
 يابند؛هاي تروريستي هستند، را ميمشاركت در يا وابستگي به فعاليت

شود، غالبًا مرزي اعطاء مي اختياراتي كه در اين زمينه به مأموران امنيت كهايناشاره به  ج)
ها و رمزهاي جويانه و غيراخالقي بوده و شامل امكان دسترسي به واژهبه شدت مداخله

هاي اجتماعي و دانلود هاي كاربري افراد در شبكههاي الكترونيكي و حسابعبور دستگاه
 شوند؛ها ميو ذخيره آن

هاي بايومتريك، همچون اثر انگشت اشاره به همچنين فراهم آمدن امكان گردآوري داده د)
و نمونه دي.ان.اِي افراد و ناگزير شدن فرد بازداشت شده به تحمل روند بازديد بدني 

 ساعت حبس و بازجويي؛ 6موشكافانه و حتي تا 

هاي متمادي از ماده ها و فعاالن حقوق بشري در طول سالاشاره به انتقاد گسترده گروه ه)
به دليل استفاده نامتناسب از اين اختيارات در قبال مسلمانان و  ژهويبهقانون تروريسم،  7

غالباً دليل موجهي نيز براي مظنون شدن به اين افراد وجود  كهاين رغمبههاي قومي، اقليت
  نداشته است؛ 

ميالدي،  2019صادره شده از سوي دادگاه حقوق بشر اروپا، در سال  حكمبهاشاره  و)
در مواردي مورد استفاده قرار گرفته كه فاقد  7ير اتخاذ شده ذيل ماده تداب كهاينمبني بر 
 هاي حقوقي الزم بوده و موجب نقض حقوق بشر شده است؛ضمانت

اشاره به مورد انتقاد قرار گرفتن پيشاپيش اليحه مليت و مرزها به دليل ِاعمال قوانين  ز)
ه از كانال آبي مانش عبور كرده و ك جويانيپناههاي همراه آميزي چون مصادره تلفنتبعيض

اند، همچنين بازگرداندن مجرم به شمار آوردن افرادي كه خود را به سواحل بريتانيا رسانده
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هديد، بدون اطالع هاي مهاجران و لغو تابعيت شهروندان بريتانيايي مظنون به ِاعمال تقايق
 ها؛قبلي به آن

هاي بريتانيا از آن امكان برخورداري مقام گفتني است كه اين اليحه كه گفتمان مبهم ح)
آورد، به دليل تناقض با قانون اساسي از جانب وكالي اي را فراهم مياختيارات جديد گسترده

مهاجرتي متخصص مورد محكوميت قرار گرفته و مقبول بسياري از نمايندگان پارلمان اين 
  ؛ 25كشور واقع نشده است

  
، در 1400 ماهبهمن 7شنبه ري آناتولي، در روز پنجانتشار گزارش از سوي خبرگزا -2

ت وزير بريتانيا، به اولويت دادن به نجاخصوص احتمال اقدام بوريس جانسون، نخست
اي برخي از محوره ها از افغانستان.ها به هنگام تخليه آنجان حيوانات در قبال جان انسان

  از: اندعبارتاين گزارش 
روابط  هاي الكترونيكي جديد انتشار يافته از سوي كميتهستاشاره به حاكي بودن پ الف)

ه بهاي متعلق خارجي پارلمان بريتانيا از دستور بوريس جانسون، مبني بر انتقال سگ
ن را طالبان افغانستا كهيهنگامه اين كشور با هواپيماهاي نظامي، اي در كابل بسازمان خيريه

  تحت تسلط خود درآوردند؛
ها از مداخله شخصي در خارج كردن سگ هرگونهدود به شمار آمدن اشاره به مر ب)

، يكي از اقدام لرد گلداسميت حالعيندرتر از سوي بوريس جانسون و فرودگاه كابل، پيش
شار يكي ميالدي، به انت 2021اوت سال  25هاي سابق وزارت خارجه بريتانيا، در روز مقام

ه و شخصي جانسون در اين رابط بني بر مداخلهم وزارتخانههاي الكترونيكي اين از پست
 صدور دستور در مورد آن؛

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

 https://www.middleeastmonitor.com/20220202‐refugees‐to‐be‐subject‐to‐schedule‐7-
measures‐under‐proposed‐uk‐bill 



  26                                                                                                                               106گزارش راهبردي 

 

روابط  هاي الكترونيكي انتشار يافته از سوي كميتهاشاره به همچنين حاكي بودن پست ج)
 سازمان ، كهخارجي بريتانيا از نقش پن فارتينگ، تفگندار دريايي سابق سلطنتي اين كشور

كرده، در اين انتقال و دستور شخص يمكابل مديريت  را در» نوزاد«اي موسوم به خيريه
يه هاي سازمان خيربوريس جانسون به وزير خارجه وقت مبني بر اقدام جهت انتقال سگ

 ست؛اوزير بريتانيا گويي نخستمذكور از كابل كه نمايانگر دروغ

ذشته گل سا وزارت خارجه بريتانيا، در افشاگرخاطرنشان كردن اقدام رافائل مارشال،  د)
 زارتخانهواين  كهاينمبني بر ميالدي، به ارائه اسناد و مدارك كتبي به پارلمان بريتانيا 

مك به كبراي  را »ظرفيت قابل توجهي«تا  بود از جانسون دريافت كرده» دستورالعملي«
  اختصاص دهد؛نوزاد  سازمانتخليه حيوانات تحت مراقبت 

اع خليه اتبتو ت جود تعادلي ميان انتقال اين حيوانااشاره به همچنين تأكيد مارشال بر و ه)
ده خدمت كر بريتانياييزان سربا همراه باهايي كه افغان ازجملهو مهاجران افغان،  بريتانيايي

 ينه، اينها در اين زم: گفتني است كه بوريس جانسون در آن زمان در پاسخ به رسانهبودند
  موارد را مردود به شمار آورده بود؛

ليه ي جهت تخاندازي كارزارشاره به اقدام پن فارتينگ، سرباز سابق بريتانيايي، به راها و)
يه نيروهاي با آغاز تخل زمانهمگربه و سگ از پناهگاهي در افغانستان  100بيش از 

اوت  شان از كابل، پس از تصرف اين شهر توسط طالبان در ماهخارجي و همكاران افغاني
  ميالدي؛ 2021سال 

شاره به مخالفت ابتدايي دولت بريتانيا با اين درخواست و سرانجام فراهم آوردن منابع ا ز)
منجر به بروز مباحثاتي در اين كشور مبني بر اولويت  كهآنمالي جهت عملي كردن 

 ؛26ها از سوي دولت شدبخشيدن به جان حيوانات در قبال جان انسان
سر فيليپ ، ماهبهمن 9، در روز شنبه از سوي ديگر به گزارش شبكه خبري بي.بي.سي ح)

هاي نادرست به پاسخ ه دليل ارائهب ،ارشد وزارت خارجه بريتانيا ، يكي از كاركنانبارتون

                                                            
  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك:  26

https://b2n.ir/q55667 



  27                                     )21( امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه متحدهاالتيا نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

نوزاد پس از سقوط  خيريه سازماننمايندگان پارلمان اين كشور در مورد تخليه حيوانات 
 كرد؛عذرخواهي  ،كابل

در كميته  سال گذشته ميالدي، در ماه دسامبرزماني كه فيليپ بارتون، گفتني است كه  ط)
از سوي  كتبي دستوري«، از او پرسيده شد كه آيا حضور يافتروابط خارجي مجلس عوام 

در پاسخ به  آقاي بارتوناين در حالي است كه »: بود؟ صادرشدهدر اين رابطه  ريوزنخست
  ؛27اطالعي كرده بوداين پرسش ابراز بي

  
 6ارشنبه تحليلي ميدل ايست آي، در روز چه –ي پايگاه خبري انتشار گزارش از سو -3

ق شهروندي ، در خصوص حكم دادگاه بريتانيا مبني بر لغو غيرقانوني ح1400 ماهبهمن
اي اين گزارش برخي از محوره هاي سوريه.يك زن بريتانياييِ محبوس در اردوگاه

  از: اندعبارت
بريتانيا مبني بر اقدام  يدنظرخواهيدتجاشاره به صدور حكم از سوي دادگاه  الف)

غيرقانوني دولت اين كشور به لغو حق شهروندي يك زن بريتانياييِ محبوس در اردوگاه 
  در شمال شرق سوريه، بدون اطالع وي؛ 28الروج

 29فوركه به دليل حفظ هويت وي در فرآيندهاي حقوقي دي –اين زن  كهايناشاره به  ب)
ميالدي شد كه  2020وجه لغو حق شهروندي خود در سال زماني مت –ناميده شده است 

استرداد وي از سوريه  منظوربهوكالي او جهت درخواست كمك از وزارت خارجه بريتانيا 
اطالع يافتند كه او ديگر يك شهروند بريتانيايي به  آنجامراجعه كرده و در  وزارتخانهبه اين 

 آيد؛شمار نمي

اي در اين اطالعيه كهاين، وزير كشور بريتانيا، مبني بر 30اشاره به اظهارات پريتي پتل ج)
كشور ضميمه شده، كه مبتني بر مقررات اعالمي اين  وزارتفور در زمينه به پرونده دي

                                                            
٢٧ https://www.bbc.com/persian/afghanistan‐60172422 
٢٨ Al Roj 
٢٩ D4 
٣٠ Priti Patel 
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است كه همچنان مورد تصويب پارلمان قرار   -» مليت و مرزها«اليحه   – وزارتخانه
 نگرفته است؛

كه پارلمان بريتانيا در حال حاضر در حال بررسي آن گفتني است كه اليحه مليت و مرزها  د)
 هاي حقوق بشري و سياستمداران به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است؛است، از سوي گروه

سلب شهروندي بايد  هرگونهبر اساس مقررات كنوني در اين زمينه،  كهايناشاره به  ه)
مورد نظر حق به چالش كشيدن اين قبلي انجام پذيرد و اين در حالي است كه فرد  بااطالع

 تصميم از طريق فرآيندهاي حقوقي را نيز دارد؛

اشاره به قانون پيشنهادي وزارت كشور بريتانيا در اين زمينه كه به دولت حق سلب  و)
دهد، در شرايطي كه اين اقدام به دليل ها را ميشهروندي افراد بدون اطالع قبلي به آن

  پذير نباشد؛يت ملي و يا داليل ديگر، عمالً امكانمالحظات ديپلماتيك يا امن
 منظوربهاشاره به قصد وزارت كشور بريتانيا جهت كسب مجوز از ديوان عالي كشور  ز)

صادر شده از سوي دادگاه تجديدنظرخواهي بريتانيا در رابطه با پرونده  حكمبهاعتراض 
  فور؛دي
هي كه شميمه بيگم در آن نگاه داشته فور در همان اردوگااشاره به محبوس بودن دي ح)
 15ميالدي، در سن  2015شد: الزم به يادآوري است كه شميمه بيگم كه در سال مي

، به دستور ساجد 2019سالگي، بريتانيا را به قصد پيوستن به داعش ترك كرد، در سال 
  د؛جاويد، وزير كشور وقت و بر اساس مباني امنيتي، حق شهروندي خود را از دست دا

ميالدي و از  2019فور در اين اردوگاه، از ماه ژانويه سال اشاره به محبوس بودن دي ط)
 دست دادن حق شهروندي خود، در ماه دسامبر اين سال، بر اساس حكم دادگاه؛

مبني  هاي جامعه مدني و نهادهاي خيريهاشاره به صدور بيانيه مشترك از سوي سازمان ي)
ه جهت مخالفت با اليحه مليت و مرزها و خودداري پارلمان بر درخواست از عموم جامع

  بريتانيا از پذيرش آن؛
 عنوانبهاشاره به مفاد اين بيانيه مبني بر به شمار آوردن اليحه مليت و مرزها  ك)

جديدترين حمله به حقوق مهاجران و حقوق دموكراتيك شهروندان بريتانيايي كه از زمان 
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مسيري  مثابهبهيد شده است و همچنين به شمار آوردن آن جنگ با تروريسم به شدت تشد
 انجامد؛ها ميپوستان از حقوق خود و حتي اخراج آنسابقه رنگينكه به محروميت بي

ز مليت افور كه در بريتانيا زاده شده، عالوه بر مليت بريتانيايي گفتني است كه دي ل)
  پاكستاني نيز برخوردار است؛

ني به الملل، سلب شهروندي از افراد اقدامي غيرقانوبر اساس حقوق بين كهايناشاره به  م)
تواند شهروندان را از آيد: اين در حالي است كه دولت بريتانيا معتقد است كه ميشمار مي

ي مندي از حق شهروندها امكان بهرهبرخورداري از مليت بريتانيايي محروم نمايد، چنانچه آن
 ند؛كشور ديگري را داشته باش

، مبني بر ميالدي 2017تحليلي ميدل ايست آي، در سال  –اشاره به گزارش پايگاه خبري  ن)
 اطقي ازر مناقدام دولت بريتانيا به سلب حق شهروندي از امدادرسانان بريتانيايي مستقر د

ن ه ايكزمينه  ها در اينسوريه كه در اختيار مخالفان دولت قرار داشته، با توجه به بروز نگراني
ازگشت بتوانند در صورت افراد مظنون به برخورداري از ارتباط با داعش، مي ويژهبهافراد، 

  تهديدي امنيتي براي بريتانيا به شمار آيند؛
سلب حق  مورد 172از  كهايناشاره به آمار وزارت كشور در اين زمينه مبني بر  س)

مورد در  104وع پيوست، ميالدي به وق 2018تا  2010هاي شهروندي كه در فاصله سال
 انجام پذيرفت؛ 2017سال 

ه يك تياز و نوزارت كشور بريتانيا حق شهروندي اين كشور را يك ام كهايناشاره به  ع)
يدي تهد حق به شمار آورده و استفاده از اختيار سلب شهروندي را در قبال افرادي كه

د، آوريمه شدت آسيب وارد ر بها به اين كشوبراي بريتانيا به شمار آمده يا اقدامات آن
 دارد؛براي خود محفوظ نگاه مي

 ازجملهاشاره به موفقيت شماري از افراد در به چالش كشيدن اين اختيار دولت،  ف)
ها سرگرداني ميالدي، يكي از شهروندان بريتانيايي در پي سال 2021در ماه مه سال  كهاين

دولت اين كشور پذيرفت كه  كهازآنپسشت در خارج از كشور، سرانجام به بريتانيا بازگ
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در ارزيابي خود در زمينه امكان برخورداري اين فرد از حق شهروندي بنگالدش مرتكب 
  ؛31اشتباه شده است

  
 5شنبه وز سهتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -4

بريتانيا  »مليت و مرزهاي«اليحه  ، در خصوص احتمال منجر شدن تصويب1400 ماهبهمن
برخي از  .هايشانخانوادهبه  جوپناههزار زن و كودك  17به ممانعت از پيوستن بيش از 

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
ي اجرتاشاره به گزارش شوراي پناهندگان مبني بر احتمال منجر شدن قوانين مه الف)

، عمدتاً زنان و جوپناههزار  17پيوستن بيش از  جديد وزارت كشور بريتانيا به ممانعت از
  سال آتي؛ 5ر، در شان در اين كشوخانواده يدختران، به اعضا

، مدير اجرايي شوراي پناهندگان، مبني بر توسل 32اشاره به اظهارات انور سالومون ب)
 ها بهدولت بريتانيا به اليحه مليت و مرزها با هدف تحديد حق پيوستن مجدد خانواده

يكديگر از طريق ِاعمال محدوديت براي افرادي كه با عبور از كشور سوم امن وارد اين 
  اند؛كشور شده

ه بجو با گذر از كشورهاي مختلف خود را گفتني است كه در اغلب موارد مردان پناه ج)
د ننشان بتوادهند تا سرانجام شركاي زندگي و فرزندانبريتانيا رسانده و درخواست پناهندگي مي

 د؛ها بپيوندناز طريق خطوط هوايي ايمن و اجتناب از عبور از مسيرهاي دهشتبار به آن

اي جز انجام ارهچبر اساس مقررات جديد، هزاران تن از زنان و كودكان  كهايناشاره به  د)
 هاي متعدد و كانال آبي مانش براي رسيدنآميز و عبور از كشورها، بيابانسفرهاي مخاطره

  خود ندارند؛ به عزيزان
مدن آمار اشاره به منجر شدن تصويب اين اليحه در پارلمان بريتانيا به مجرم به ش ه)

  انش؛ريق كانال آبي ماز ط ازجملهشوند، غيرقانوني وارد اين كشور مي طوربهافرادي كه 

                                                            
  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  31

 https://www.middleeasteye.net/news/uk‐syria‐woman‐held‐citizenship‐stripped‐
unlawfully‐court 
٣٢ Enver Solomon 
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قرار  ران مرزيقانون مزبور همچنين قدرت بيشتري را در اختيار مأمو كهايناشاره به  و)
به تقليد  كهاينها را تغيير دهند، ضمن را متوقف و مسير آن جويانپناههاي دهد تا قايقمي

شور را زي در خارج از كدر مراك جويانپناهاستراليا، فرآيند استقرار  جوييپناهاز نظام 
سازد: گفتني است كه كشور روآندا يكي از كشورهاي پيشنهادي در اين پذير ميامكان

 آمده است؛ زمينه به شمار

ها و نهادهاي خيريه حقوق بشري از دولت بريتانيا هاي مكرر گروهاشاره به درخواست ز)
آميز اطرهتا اين افراد ناگزير به گذر مخ جويانپناههاي ايمن براي جهت فراهم آوردن مسير
 كند؛را از فرانسه جدا ميكانالي كه بريتانيا  –از كانال آبي مانش نشوند 

كودك و يك زن باردار، در ماه نوامبر سال  3 ازجمله، جوپناه 27ه غرق شدن اشاره ب ح)
ها به گذشته ميالدي، به هنگام تالش براي عبور از اين كانال پس از سقوط قايق بادي آن

ناگزير به گذر از اين كانال براي  جويانپناهدامن زد كه چرا اين  به اين پرسش كهآندرون 
 .33اندخود شده ايهپيوستن به خانواده

  
  *فرانسه

 روز دوشنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1
ردن بودجه ك، در خصوص اقدام فرانسه، كشوري سكوالر، به دو برابر 1400 ماهبهمن 18

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  مدارس مسيحي در خاورميانه.
ابر به دو بر –شود كشوري سكوالر شناخته مي عنوانبهكه  –ره به اقدام فرانسه اشا الف)

مسلمان  سركوب گسترده جوامع حالدرعينكردن بودجه مدارس مسيحي در خاورميانه و 
  هاي اين كشور شده است؛فرانسه كه منجر به تعطيلي مدارس مسلمانان توسط مقام

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  33

 https://www.middleeastmonitor.com/20220125‐uks‐nationality‐and‐borders‐bill‐could‐see‐

over‐17000-�omen‐child‐refugees‐prevented‐from‐reuniting‐with‐families 
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جمهور فرانسه، در اين زمينه مبني بر به شمار ئيساشاره به اظهارات امانوئل مكرون، ر ب)
يكي از تعهدات ديرين اين كشور و  عنوانبهآوردن حمايت از مسيحيان خاورميانه 

 مأموريتي تاريخي براي آن؛

ميليون يورو  2هاي مالي فرانسه به مدارس مسيحي خاورميانه از اشاره به افزايش كمك ج)
  ميليون دالر)؛ 4,5يورو (ميليون  4ميليون دالر) به  2,2(

اين  كهاينبرانگيز بودن اين اقدام از جانب دولت فرانسه، با توجه به اشاره به تعجب د)
كشور به دليل برخورداري از روايت منحصر به فردي از سكوالريسم و جدايي كامل دين 

مبتني  هاي اخير سركوب مسلمانان و اظهاراتبالد و در سالاز سياست همواره به خود مي
 بر دين اسالم را به نام دفاع از سكوالريسم توجيه كرده است؛

ميالدي، به تعطيل كردن تنها مدرسه  2020اشاره به اقدام دولت فرانسه، در سال  ه)
  با افزايش فشارها بر بزرگترين جامعه مسلمان اروپا؛ زمانهممسلمان پاريس، 

كرده بوده و از برنامه آموزشي ملي پيروي مياين در حالي است كه اين مدرسه رسماً سكوالر  و)
آموزان هاي فرانسه تنها به اين دليل آن را تعطيل كردند كه مديريت مدرسه به دانشاست و مقام

  داده تا در صورت تمايل حجاب بر سر كنند؛خود كه عمدتاً مسلمان بودند، اجازه مي
مادهاي مذهبي در اماكن عمومي كه گفتني است كه كارزار رسمي مبارزه با استفاده از ن ز)

زنان و دختران  مثالعنوانبهميالدي آغاز شده، بر حجاب تمركز يافته و  2004از سال 
  اند؛ ها و مدارس اين كشور منع شدهمسلمان از پوشيدن روسري در دانشگاه

 شود كه تصميم مكرون براي افزايش بودجه مدارس مسيحي بهگفته مي كهايناشاره به  ح)
گراي نوظهور فرانسه احزاب راست كهاينداليل مسائل انتخاباتي انجام پذيرفته، با توجه به 

و ديگر مناطق اروپا در تالش براي گسترش گفتمان سياسيِ عميقاً خصمانه در قبال 
  مسلمانان هستند؛

 گرا در رابطه با مسيحيان ساكن كشورهايهاي راستاشاره به مبتني بودن گفتمان جناح ط)
گيرند؛ اين در ها از سوي مسلمانان و اسالم مورد تهديد قرار ميآن كهاينخاورميانه بر 

اند كه مسيحيان فلسطيني با تهديد نابودي از حالي است كه رهبران كليساها هشدار داده
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راي اروپا گهاي راستگرا مواجه هستند و در مقابل جناحهاي اسرائيلي افراطسوي گروه
 كنند؛ژيم اسرائيل حمايت مياز ر معموالً

مدرسه  174ميالدي، به تأمين بودجه  2021اشاره به اقدام دولت فرانسه، در سال  ي)
مدرسه  7مدرسه در مصر،  16مدرسه در لبنان،  129ها مسيحي در خاورميانه كه از ميان آن

  ؛34مدرسه در اردن قرار دارد 3مدرسه در اراضي اشغالي فلسطين و  13در اسرائيل، 
  
، در 1400 ماهبهمن 16انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز شنبه  -2

رهاي برخي از محو گرايي.تأسيس نهادي در فرانسه براي رهايي اسالم از افراطخصوص 
  از: اندعبارتاين گزارش 

 اشاره به قصد دولت فرانسه جهت تأسيس نهادي جديد متشكل از روحانيون، الف)
 وهاي اقتصادي، اعم از زن هاي سرشناس، روشنفكران و شماري از فعاالن حوزهشخصيت

ته به گفگرايي: مرد، با هدف تغيير رويكرد اسالم در اين كشور و نجات آن از افراط
  دهند؛مييل زنان تشك رااين نهاد  ياعضا چهارمكيهاي فرانسه، رسانه

تهديدي  عنوانبهاسالم و مسلمانان،  ينشمار آمدن رويكردهاي جاري داشاره به به ب)
  شور؛هاي سكوالر آن، از نگاه دولت و بسياري از شهروندان اين كبراي فرانسه و ارزش

اجالسي در  ، به برگزاريماهبهمن 16اشاره به اقدام دولت فرانسه، در روز شنبه  ج)
الد ، با حضور ژر»مجمع اسالم در فرانسه«خصوص تأسيس نهادي جديد تحت عنوان 

 دارمنن، وزير كشور؛

اشاره به اظهارات حاميان اين ابتكار، مبني بر اقدام اين مجمع به حفاظت از كشور  د)
تا هاي خارجي مسلمان ساكن آن در قبال تأثيرگذاري يونيليمپنجفرانسه و جمعيت 

 آورند و جابهديني خود را  مناسك گرايي،بتوانند رها از افراطاين كشور مسلمانان 
 نيز مورد حفاظت قرار گيرد؛هاي بنيادين نظام سكوالر زشار

                                                            
  لي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:تحلي –گزارش پايگاه خبري  34

 https://www.middleeastmonitor.com/20220207‐france‐secular‐state‐to‐double‐funding‐to‐
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هاي علمي حيات سياسي اشاره به نتايج نظرسنجي انجام شده توسط مركز پژوهش ه)
شهروندان فرانسه، دين اسالم را تهديدي براي از درصد  61حدود  كهاينفرانسه، مبني بر 
د كه شمار مهاجران در فرانسه درصد نيز معتقدن 63 آورند وبه شمار ميجمهوريت نظام 
  بسيار زياد است؛

مبني بر به  –ها مسلمان هستند كه بسياري از آن –اشاره به اظهارات منتقدان اين طرح  و)
بخشي از هويت فرانسه و تلقي كردن ابتكار جديد دولت  عنوانبهشمار آمدن دين اسالم 

ض و مسئول به شمار آوردن تمامي گام ديگري در راستاي نهادينه كردن روند تبعي مثابهبه
افراد جامعه مسلمان فرانسه در قبال حمالت مرگباري كه از سوي شمار اندكي انجام 

اين امر به منزله ايجاد موانع جديد بر سر راه مسلمانان در فضاي  گريدعبارتبهپذيرد: مي
 جامعه است؛

 2003شود كه در سال مي »شوراي مسلمانان«اين نهاد جايگزين  كهايناشاره به  ز)
جمهوري پيشين فرانسه و وزير كشور وقت نيكال ساركوزي، رئيس ميالدي، توسط

ميان دولت و رهبران ديني  وگوگفتگذاري شده بود. اين تشكل تاكنون حلقه واسط پايه
  آمده است؛كشور به شمار ميمسلمان 

امانوئل مكرون، اشاره به انحالل اين تشكل، در ماه جاري ميالدي، از سوي  ح)
نقش نهاد مزبور از عهده ايفاء رمنن، اژرالد دجمهوري فرانسه، چرا كه بنا بر اظهارات رئيس
 سوءقصدهاي مرگبار عليه شهروندان فرانسهبرنيامده و در جامعه مسلمانان اين كشور  دخو
  همچنان تداوم يافته است؛ اخير  هايسالدر 
هاي اين طرح جهت آموزش دادن امام ياجراز جمهوري فرانسه ااشاره به قصد رئيس ط)

  ها از تركيه، مراكش يا الجزاير؛جماعت در اين كشور به جاي وارد كردن آن
اين طرح با توجه به ابراز  ياجرااشاره به موافقت بسياري از مسلمانان فرانسه با  ي)

متداوم توسط  طوربهدر زندگي روزمره به حاشيه رانده شده،  كهاينها از نارضايتي آن
گيرند و براي يافتن شغل با تبعيض مواجه مأموران پليس مورد بازرسي هويتي قرار مي

 شوند؛مي
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 هاي مرگبار وخشونت كهايناشاره به اظهارات شهروندان مسلمان فرانسه مبني بر  ك)
 يدر پاند، اما هايي صورت گرفته كه زاده فرانسه نبودهاز سوي مهاجم در اين كشور خونين

 ؛اندو تحت فشار قرار گرفته واقع شده تمامي مسلمانان فرانسه مظنونآن 
نظارت شديدتر  جهتقانوني ميالدي، سال گذشته  در پارلمان فرانسهگفتني است كه  ل)

با اين هدف كه از فرانسه  ،هاي ورزشي را به تصويب رساندبر مساجد، مدارس و باشگاه
هاي نظام سكوالر و حقوق زنان را ت و رعايت ارزشحفاظ گرايانهافراطدر برابر اسالم 

هاي اسالمي برچيده اين قانون، بسياري از مساجد و جماعت ياجراتضمين كند. در پي 
  ؛35شدند

، در 1400 ماهبهمن 7شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه جروزلم پست، در روز پنج -3
 .ميالدي 2021نسه در سال درصدي حوادث ضديهودگرايانه در فرا 75خصوص افزايش 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 
 نيترمهم – 36اشاره به انتشار گزارش ساالنه از سوي نهاد حمايت از جامعه يهوديت الف)

، مبني بر افزايش ماهبهمن 6در روز چهارشنبه  –بان جامعه يهوديت در فرانسه گروه ديده
  ميالدي؛ 2021ر اين كشور، در سال درصدي حوادث ضديهودگرايانه د 75

پراكنانه عليه يهوديان در سال گذشته ميالدي، فقره حادثه نفرت 589اشاره به ثبت  ب)
  ميالدي؛ 2020درصدي حمالت فيزيكي در قياس با سال  36مشتمل بر افزايش 

در  –درصد از اين حوادث به هدف قرار دادن افراد  45اشاره به اختصاص يافتن  ج)
 10ميالدي كه  2021در سال  –هاي عمومي با هدف قرار دادن نهادها و ساختمانقياس 

  دهند؛يمها را حمالت فيزيكي تشكيل درصد از آن

                                                            
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 35

 https://b2n.ir/r90165 
٣٦ Service De Protection De La Communauté Juive  
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 انربانيقن از منازل از اين حوادث در داخل يا بيرو چهارمكياشاره به به وقوع پيوستن  د)
اي جديد و رش پديدهين گزاپيوندد و طبق اعمدتاً توسط همسايگان به وقوع مي كه

 آيد؛كننده به شمار مينگران

 وادثحاشاره به افزايش غيرمعمول استفاده از سالح، عمدتًا چاقو و اسلحه، در  ه)
صد از در 10درصد از تمامي حمالت و  20ميالدي كه در  2021ضديهودگرايانه در سال 

  اند؛افكنانه به كار برده شدهآميز و هراسحمالت ارعاب
ه تحت اند كني است كه در نزديك به يك سوم از اين موارد، مرتكبان اظهار داشتهگفت و)

  اند؛تأثير مسائل مربوط به فلسطينيان دست به اين اقدامات زده
اه مه سال مروز از  11حوادث در مدت  دستنيازاها مورد وقوع پيوستن دهاشاره به به ز)

ه رژيم اسرائيل و حماس و در ميانميالدي، به هنگام وقوع منازعات ميان  2021
هاي اسرائيل و حمالت انجام پذيرفته عليه شهروندان عرب توسط هاي عربشورش

ودستيزانه در حادثه يه 5متوسط وقوع  طوربهيهوديان: گفتني است كه در خالل اين مدت 
 روز در فرانسه به ثبت رسيده است؛

فقره  160مورد از  60يهوديت در فرانسه  كه طبق گزارش حمايت از جامعهاشاره به اين ح)
  ؛د، شامل حمله به افراد بوده استانبندي شدهبار طبقهعنوان جرائم خشونتاي كه بهحادثه

 429حادثه خرابكاري يهودستيزانه، همچنين  68سوزي و اشاره به ثبت سه مورد آتش ط)
  ؛37افكني و ارعابمورد هراس

  
، در 1400 ماهبهمن 7شنبه ري يورونيوز، در روز پنجانتشار گزارش از سوي شبكه خب -4

 ي.ميالد 2021موارد خشونت جنسي در فرانسه در سال  توجهقابل افزايشخصوص 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

 7شنبه اشاره به صدور بيانيه از سوي ژرالد دارمنن، وزير كشور فرانسه، در روز پنج الف)
ميالدي در  2021درصدي موارد خشونت جنسي كه در سال  33بر افزايش ، مبني ماهبهمن

                                                            
  گزارش روزنامه جروزلم پست. قابل بازيابي در لينك: 37

https://b2n.ir/g61801 
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بخش قابل توجهي از اين اند: به گفته اين مقام دولت فرانسه اين كشور به ثبت رسيده
  ؛هاي گذشته استسالبه وقوع پيوسته در م ئافزايش به دليل ثبت جرا

ز اته در قياس با پيش ل گذشهاي جنسي در سااشاره به افزايش ميزان وقوع خشونت ب)
 درصدي ثبت شكايات مربوط به 14 شيافزادر فرانسه،  19 –شيوع بيماري كوويد 

درصدي  9ها و دفاتر ژاندارمري اين كشور و افزايش هاي خانگي در كالنتريخشونت
 شكايات مربوط به ضرب و شتم عامدانه در همين بازه زماني؛

 افزايش آمار كهايندر اين رابطه مبني بر اشاره به اظهارات وزير كشور فرانسه  ج)
عالم ناشي از اِ  ساله رياست جمهوري امانوئل ماكرون، عمدتاًها از آغاز دوره پنجخشونت

و فراهم  درصد) 82هاي جنسي (درصد) و خشونت 57هاي خانگي (خشونت موارد بيشتر
  ن موارد است؛ها جهت گزارش كردن ايآمدن امكان بيشتر براي قربانيان اين خشونت

وق المللي دفاع از حقنهادهاي بيني از سوي تر از ميزان واقعاشاره به ارزيابي آمار كم د)
ارات ، چرا كه طبق اظههاي جامعهعمال خشونت عليه اين بخشاِ  در زمينهزنان و كودكان 

از  ، در بسياريهاآن از مجرمان و شرم و خجالت مسئوالن اين نهادها، هراس قربانيان
  ؛شودمي شان به طرح شكايتاقداموارد باعث عدم م

 هاي اخير به فراهم آوردن امكان ثبت شكاياتهاي دولت فرانسه در سالاشاره به اقدام ه)
  :هازجملهاي فيزيكي و جنسي خانگي، قربانيان خشونت

 هاي خانگي و جنسي و بدرفتاري با كودكان درترغيب قربانيان يا شاهدان خشونت -
 2020دادن اين موارد به پليس و ژاندارمري در سال  هاي اين كشور، به گزارشرسانه

  ؛19 –ميالدي و در زمان برقراري قرنطينه براي ممانعت از شيوع بيماري كوويد 
ضور در توصيه به شهروندان در زمينه گزارش دادن موارد خشونت خانگي در زمان ح -

  ها با توسل به ايماء و اشاره؛داروخانه
بارزه متاي اشاره به همچنين اتخاذ اقدامات جديد ديگري از سوي دولت فرانسه در راس )و

  : ازجملهبا خشونت و آزار خانگي، 
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 ناطالع دادن آزادي زندانيان محكوم به خشونت خانگي پس از گذراندن دورا -
  ها؛شان به قربانيان آنمحكوميت

 عامالن خشونتاس) براي پييابي جيدستگاه رد به همراهتعبيه دستبند الكترونيكي ( -
   38؛ها از قربانيانه داشتن آنادور نگ منظوربه
درصدي 15گزارش وزارت كشور فرانسه همچنين حاكي از افزايشگفتني است كه  و)

ناشي از  است، امري كه عمدتاًميالدي  2020سال  اب در قياس 2021كالهبرداري در سال 
  .39ي توصيف شده استافزايش حضور شيادان در فضاي مجاز

                                                            
٣٨https://per.euronews.com/2022/02/02/france‐victims‐of‐domestic‐abuse‐to‐be‐told‐when‐
perpetrators‐leave‐prison 

  لينك: گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در 39
 https://per.euronews.com/2022/01/27/france‐sharp‐33-�ncrease‐in‐sexual‐violence‐in‐
2021 


