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

ها، ، بر اساس مقاالت، گزارش1401 ماهارديبهشتآمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در 
المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمدهار آشكار به ا و اخبهيانيهب

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

 

  آمريكا متحدهاياالت*
  هاجرانبا زندگي م متحدهاياالتبازي سياسي  -1

، به 1401 ماهارديبهشت 11شر در گزارش خود در روز يكشنبه حقوق ب بانيدهسازمان د
به مرز  جويانپناهكارزار سه ساله دولت دانلد ترامپ جهت مسدود كردن دسترسي 

اي مخرب در راستاي گيري از شيوهو مكزيك پرداخته كه منجر به بهره متحدهاياالت
ها در ماريل و پيشگيري از بيز كنترر مراكاخراج مهاجران از مرزهاي اين كشور به دستو

  شده است. 19 –دوران شيوع بيماري كوويد 
موسوم  ها سرانجام به فرمان خودمركز كنترل و پيشگيري از بيماري ،بر اساس اين گزارش

 داً امكانمجد از ماه مه سال جاري ميالدي تا دولت بايدن ،پايان بخشيد» 42عنوان «به 
 جملهازستمداران، را بيابد. اين در حالي بود كه برخي از سيا جويانپناهپردازش شرايط 

 اعضاء سرشناس حزب دموكرات، همچنان بر مسدود ماندن مرزها پافشاري نمودند.

 5آوريل سال جاري ميالدي ( 25گفتني است كه اگر چه يكي از قضات فدرال در روز 
از سوي » 42عنوان «ن ه فرماشيدن ب) حكم موقتي مبني بر ممانعت از پايان بخماهارديبهشت

                                                            
)؛ مؤسسه كوئينسي براي The Guardianروزنامه گاردين ( )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر (سازمان ديده 1

 Quincyفت (كرريسپانسيبل استيت –كشورداري مسئوالنه  Institute  for  Responsible  Statecraftروزنامه  )؛
 Washingtonواشنگتن پست ( Postتحليلي ميدل ايست مانيتور ( –پايگاه خبري  )؛Middle  East  Monitor 

(MEMO)(؛ ) شبكه خبري يورونيوزEuronews( خبرگزاري آناتولي )؛Anadolu Agency( شبكه خبري بي.بي.سي  و
)BBC.Com.(  
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اي را مبني بر تداوم دولت بايدن صادر نمود، اما پيش از آن نيز چندين سناتور دموكرات اليحه
 اين فرمان امضاء كرده بودند. ياجرا

هاي خود در راستاي كند كه دولت بايدن بايد از طرحبان حقوق بشر تأكيد ميسازمان ديده
 نههرگوع نموده و با شفافانه دفا متحدهاياالتبه خاك  نجوياپناهامكان دسترسي مجدد 

جه به ا تواقدام قانوني در راستاي حفظ فرمان اخراج مهاجران قاطعانه مخالفت ورزد، ب
ا با اجران راين فرمان موجب بروز ناامني بيشتر در مرزهاي اين كشور شده و مه كهنيا

دور دست آمريكاي  مناطقكزيك، هاي هدفمند در شمال ممخاطراتي چون خشونت
 سازد.شان مواجه ميمركزي و يا كشورهاي مبدأ

 ياجرا داومتاز سوي ديگر تداوم اخراج غيرقانوني مهاجران از سوي دولت بايدن به مثابه 
پوست و بومي رنگين جويانپناه كهنيااست، با توجه به  هاي مهاجرتي نژادپرستانهسياست

اين رويكرد  كهيدرحالاند، اوكرايني از اين فرمان بودهوست فيدپس جويانپناهشاهد معافيت 
 يد.درآ جرااگريزند، به بايد در قبال تمامي افرادي كه از خشونت، منازعه و آزار و اذيت مي

آيند فر ياجراجامعه آمريكا از مديريت مناسب مرزهاي كشور مبتني بر  ،گزارش نيبنابرا
د با دولت بايدن نيز باي رونيازاحمايت كرده و  يجويپناهمنظم و ايمن براي متقاضيان 

هاي ها، كودكان، بزرگساالن و گروهتر از خانوادهو محترمانه تكيه بر نظامي منصفانه
 ، چون دگرباشان جنسي، در مقابل آسيب محافظت به عمل آورد.پذيريآسيب

دولت را با  ،ينهاين زم دولت بايدن از تعهدات خود در گردعقباين در حالي است كه 
آميزد كه با تحكيم تبعيض نژادي و دامن زدن به هايي در هم ميسياستمداران و گروه

  .2گيرندهراسي، زندگي مهاجران را به بازي ميبيگانه
  
  
  

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:مان ديدهگزارش ساز 2

 https://www.hrw.org/news/2022/05/01/us‐playing‐politics‐migrant‐lives 
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اعتنايي به اوكرايني در قبال بي جويانپناهنتقاد از استقبال گرم جو بايدن از ا -2
  افغانستاني جويانپناه

شتاقانه م، تالش 1401 ماهارديبهشت 8شنبه پست در روز پنج نامه واشنگتنروزرش به گزا
قدان در اوكرايني، موجب بروز خشم منت يجوپناههزار  100جو بايدن جهت پذيرش تا 

ان ها هزار تن از شهروندقبال اقدامات دولت آمريكا در رابطه با كمك به تخليه ده
از پايان  ماه 8گريز از حكومت طالبان با گذشت ر ظاافغانستاني شده كه مستأصل در انت

  ند.بار جنگ آمريكا در اين كشور هستفاجعه
رش جهت تسريع پذي متحدهاياالتگزارش، اگر چه برنامه وزارت امنيت داخلي  نيبنابرا

رسش را ين پاشهروندان اوكرايني با استقبال مدافعان حقوق بشر مواجه شده، اما منتقدان 
ه باي كمك چنين اقدامات اضطراري را در راست تاكنونچرا دولت بايدن كه  كنندمطرح مي

ريكا در اين ساله آم 20ها در خالل جنگ مردم افغانستان به انجام نرسانده كه بسياري از آن
 ند.اهتالش و فعاليت نمود متحدهاياالتكشور، همراه و در كنار دولت 

بايدن براي شهروندان اوكرايني موسوم  دولت رنامهروزنامه واشنگتن پست ضمن اشاره به ب
و سرعت  3بشردوستانه هايمعافيتمبتني بر تسهيل روند دريافت » اتحاد براي اوكراين«به 

هاي نظامي هاي گسترده بسياري از گروهاين روند، به درخواست ياجراو كارايي آن در 
روند پذيرش شهروندان  سريعهت تج جويانپناهكار، شهروندان افغانستاني و مدافعان كهنه

مبني بر توجيه  متحدهاياالتافغانستاني پرداخته و بر غيرواقعي بودن اظهارات دولت 
  اقدامات خود در اين زمينه تأكيد كرده است.

هزار تن از شهروندان  76هاي دولت آمريكا، دولت اين كشور بيش از بنا بر اظهارات مقام
هاي ن با بازگشت نيروهاي نظامي و ديپلماتزماو همافغانستاني را در سال گذشته 

هزار شهروند  2تخليه نموده و اين روند با انتقال  ازآنپسهاي و طي هفته متحدهاياالت

                                                            
توانند براي دريافت وضعيت حقوقي دو ساله كه به كمك آن شهروندان اوكرايني مايل به اقامت دائم در اياالت متحده مي 3

  .درخواست دهنديط مهاجرتي پناهجويي يا ديگر شرا
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افغانستاني ديگر در مراحل آتي همراه بوده است. اين در حالي است آمار دقيقي در زمينه 
  اين موارد در دست نيست.
 متحدهاياالتهاي وزارت امنيت داخلي ارات مقام، اظهن پستمطابق با گزارش واشنگت

چند هفته پيش از سقوط دولت  –حاكي از آن است كه از ماه ژوئيه سال گذشته ميالدي 
هزار درخواست دريافت معافيت بشردوستانه از سوي  45اين وزارتخانه  –افغانستان 

هاي نظامي آمريكا پروازطريق شهروندان افغانستاني كه قادر به گريز از كشور خود از 
» اتحاد براي اوكراين«كه برنامه مدوني همچون طرح  ازآنجااند، دريافت كرده، اما نبوده

ها وارد برنامه معافيت هاي آنبراي شهروندان افغانستاني وجود نداشته، درخواست
ش بي - ست دالر ا 575شده است كه هزينه آن براي هر نفر  متحدهاياالتبشردوستانه كلي 

  آمد متوسط ساالنه شهروندان افغانستان پيش از خروج آمريكا از اين كشور.از در
كند تا اثبات نمايند كه به واقع گفتني است كه اين فرآيند همچنين متقاضيان را ملزم مي

  تقاضايي كه تحقق آن بسيار دشوار است. –تحت تهديد و خطر مستقيم طالبان قرار دارند 
ظهارات سخنگوي اداره خدمات شهروندي و مهاجرت نا بر است كه باين در حالي ا

هاي خود را گسترش داده ، وزارت امنيت داخلي ظرفيت پردازش درخواستمتحدهاياالت
تقاضا به نتيجه رسيده است و بسياري از ديگر  2470و با اين وجود تنها در مورد 

  اند.ها نيز مردود به شمار آمدهدرخواست
مستأصل افغانستاني  جويانپناهميليون دالر از  25بيش از بايدن  گر دولتبه عبارت دي

ها را مورد پردازش و بررسي قرار ندهد، بلكه هاي آندريافت نموده تا نه تنها درخواست
  بسياري از موارد بررسي شده را نيز مردود اعالم كند.

ريزي بسيار نامهبر بر ن مبنياين گزارش در ادامه به انتقاد مدافعان حقوق بشر از دولت بايد
ناكارآمد آن جهت خروج از افغانستان اشاره كرده كه منجر به عدم موفقيت هزاران تن از 
شهروندان افغانستاني در معرض تهديد جدي حكومت طالبان، جهت خروج از فرودگاه 

هاي نظامي كابل شده است. اين در حالي است كه بسياري از افرادي كه همچون خلبان
انستند جان خود را نجات دهند، در حال حاضر بدون همسر و فرزندان خود ان، توفغانستا

  كنند.زندگي مي متحدهاياالتدر 
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روزنامه واشنگتن پست در پايان درخواست جهت دريافت معافيت بشردوستانه را تنها راه 
ه چرا ك حل موجود براي شهروندان افغانستاني جا مانده در اين كشور عنوان كرده است،

هاي عملي ديگري در اين رابطه وجود ندارد. اين در حالي است كه دولت بايدن به هگزين
هاي نموده، آن هم براي مردمي كه گزينه» اتحاد براي اوكراين«سرعت اقدام به ايجاد طرح 

در  متحدهاياالتامري كه حاكي از معيارهاي دوگانه  -شان دارند ديگري نيز پيش روي
  .4است جويانپناهقبال 

  
  آمريكا متحدهاياالتسلمانان در مدرصدي اقدامات ضد  9افزايش  -3

، به 1401 ماهارديبهشت 8شنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور در روز پنج –پايگاه خبري 
اشاره كرده كه بر اساس آن ميزان اِعمال  5اسالمي –گزارش اخير شوراي روابط آمريكايي 

اي هراسي پديدهدرصد افزايش يافته و اسالم 9 تحدهمتاياال تبعيض عليه مسلمانان در
  ساختاري و عميق در اين كشور به شمار آمده است.

 6720اسالمي در سال گذشته ميالدي  –بر اساس اين گزارش، شوراي روابط آمريكايي 
هاي مسافرتي، تبعيض مهاجرت، ازجملهاي از موضوعات، مورد شكايت در زمينه گستره

 وپراكنانه قانون و دولت از اختيارات خود، حوادث نفرت ياجراهاي ه نهاداستفادسوء
ع انديشانه، حقوق مربوط به قيموميت، حوادث به وقوع پيوسته در مدارس و وقايجزم

 دريافت كرده است.را مربوط به آزادي بيان 

يل شده بدت متحدهاياالتهراسي به روندي جاري در بنا بر اظهارات مدير اين شورا، اسالم
هاي هاي سياسي و ساير نمودها، راه خود را به نهادها، گفتمانو با تكيه بر قوانين، سياست

  گشوده است.نيز دولتي و عموم جامعه 

                                                            
  پست. قابل بازيابي در لينك: گزارش روزنامه واشنگتن 4

 https://www.washingtonpost.com/national‐security/2022/04/28/biden‐refugees‐ukraine‐
afghanistan 
٥ Council on American‐Islamic Relations (CAIR)  



  8                                                                                                                              12گزارش راهبردي 

 

پراكنانه هاي مركز تحقيقات پيو حاكي از آن است كه اظهارات نفرتعالوه بر اين، گزارش
  ته است.ياف نلد ترامپ افزايشوري داست جمهو نارواداري در قبال مسلمانان در دوران ريا

ميالدي اقدام به امضاء فرماني اجرايي مبني بر  2016الزم به يادآوري است كه ترامپ در سال 
ممنوعيت ورود مهاجران از چندين كشور عمدتاً مسلمان نمود كه به گفته منتقدان در حقيقت 

كه جو بايدن در سال عيتي ممنو –گر ساخت موضع ضدمسلماني خود را در قالب قانون جلوه
  .6ميالدي به آن پايان داد 2021

  
 در قبال اوكراين در قياس با متحدهالتايات هاي فاحش در سياستناقض -4

  كشورهاي خاورميانه
در گزارش  7كرفتريسپانسيبل استيت –مؤسسه كوئينسي براي كشورداري مسئوالنه 

انتشار يافته، ضمن تأكيد بر  1401 ماهارديبهشت 6شنبه تحليلي خود كه در روز سه
عملكرد صحيح دولت بايدن در زمينه تسليح اوكراين در قبال تخاصم روسيه و همچنين 
اجتناب از تقابل نظامي مستقيم با مسكو، به تأثيرات اقتصادي و سياسي اين جنگ بر 

 ز جهاننطقه اهاي آشكار رويكرد جو بايدن در قبال اين دو مخاورميانه و همچنين تناقض
  پرداخته است.

يارد سليح چندين ميلت، اقدام به سوكياز  متحدهاياالتگزارش،  نيبنابرابه عبارت ديگر، 
دالري اوكراين جهت دفاع از خود در راستاي حفظ دموكراسي و آزادي در قبال 

و  ضادي متديكتاتوري و جنگ غيرانساني والديمير پوتين نموده و از سوي ديگر در اقدام
بار شونتبرخورداري رهبران ديكتاتور كشورهاي عرب خاورميانه از كارنامه خ مرغبه

هاي مدني مردم خود، ميلياردها دالر شان در راستاي سركوب آزاديحقوق بشري و تالش
 ها فروخته است.سالح به آن

                                                            
  قابل بازيابي در لينك: يست مانيتور.تحليلي ميدل ا –گزارش پايگاه خبري  6

 https://www.middleeastmonitor.com/20220428‐anti‐muslim‐acts‐rose‐by‐9-in‐the‐us‐cair‐
report 
٧ Quincy Institute for Responsible Statecraft 
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، در متحدهتاياالبر اساس گزارش اين انديشكده، جو بايدن و آنتوني بلينكن، وزير خارجه 
كا در ترين متحدان خود و بزرگترين خريداران تسليحات آمريي متقاعد كردن نزديكراستا

 ر پوتينديميخاورميانه به منظور محكوم نمودن آشكارا و قاطعانه اقدامات متخاصمانه وال
وي ركنند، تا در قبال كسب حمايت اين كشورها چشمان خود را به در اوكراين تالش مي

ه نتيجه كتالشي  –ستيابي به عدالت و آزادي ببندند قه جهت دمردم منطهاي خواسته
 آميزي نيز در پي نداشته است.چندان موفقيت

ر قوق بشر دتعهد خود به اولويت بخشيدن به ح رغمبهمطابق با اين گزارش، جو بايدن 
وضعيت  ي بهدستور كار خود، همچنان با ديكتاتورهاي خاورميانه مدارا كرده، توجه ملموس

هاي هاي مدني و دموكراسي در اين منطقه ننموده و تنها به گفتمانآزاديوق بشر، حق
ن اني مياچند جاري در اين زمينه اكتفاء كرده است؛ به عبارت ديگر مردم خاورميانه تفاوت
 كنند.رويكرد دانلد ترامپ و جو بايدن در قبال رهبران كشورهاي خود مشاهده نمي

هاي نظامي چندين ميليارد دالري به كمك سليحات وه فروش تاين در حالي است ك
عرب عربستان سعودي، امارات متحده عربي، بحرين، مصر و ديگر كشورهاي عرب و غير
 ن درمنطقه بدون كوچكترين توجهي به موارد نقض حقوق بشر در اين كشورها و همچني

كرد رويهاي اقضر يمن تنكرانه غربي و نوار غزه تداوم يافته و فاجعه انساني جاري د
 كشد.واشنگتن در قبال دو منطقه از جهان را به تصوير مي

بود اي، همچون پيمان ابراهيم و بهكند كه اقدامات متظاهرانهاين گزارش در ادامه تأكيد مي
ب هاي عرب حاشيه خليج (فارس) نبايد موجتدريجي روابط ميان رژيم اسرائيل و رژيم

در قبال حفظ حقوق بشر در  متحدهاياالتيق بر و عمهد هزينهپوشي از تناقض تعچشم
هاي دموكراتيك در اوكراين و گفتمان نه چندان مشتاقانه آن در حمايت از ارزش

 كشورهاي عرب شود.

 طوربهجهاني آزادي و دموكراسي بايد  كند كه آرمانگزارش مزبور در پايان تأكيد مي
در  اجراامي كشورهاي جهان به نه در تمرياكارا اصولي و نه بر اساس محاسبات سياسي
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شمول است، نه گزينشي؛ جهاني د، چرا كه اين آرمان همهآمده و مورد حمايت قرار گير
 .8هاي سياسيزنياي و اصولي است و نه بازيچه چانهاست، نه منطقه

  
  *كانادا

اد خود لغو قراردهاي استان بريتيش كلمبيا جهت فرا رسيدن زمان مناسب براي مقام -1
  دولت فدرال در زمينه حبس مهاجران  با

ها ، سازمان1401 ماهارديبهشت 13شنبه وز سهبان حقوق بشر در ربه گزارش سازمان ديده
ري ي كارزااندازو مدافعان حقوق بشر در سراسر استان بريتيش كلمبياي كانادا اقدام به راه

مات نس خدد خود با آژاغو قرارداتان جهت لروزه به منظور درخواست از دولت اين اس 14
  اند.مرزي اين كشور مبني بر حبس مهاجران نموده

به  WelcomeToCanada#بر اساس اين گزارش اقدام مزبور عاملي جهت تسريع كارزار 
بان حقوق بشر و سازمان ميالدي از سوي ديده 2021آيد كه در ماه اكتبر سال شمار مي
هاي استاني جر در زندانحبس زندانيان مها هدف كه به، با اين الملل آغاز شدعفو بين

موازين  غاير باي و در تاين راهكار اساساً راهكاري تنبيه كهنياكانادا پايان دهد، با توجه به 
 آورد.يالمللي حقوق بوده و پيامدهاي مخربي را براي سالمت روان افراد به همراه مبين

مومي و عروزه، اقدام به آموزش  14ن كارزار مسئول اي مطابق با گزارش مزبور ائتالف
و  تحت فشار قرار دادن دولت محلي جهت پايان دادن به روند حبس مهاجران نموده

تاريخي را به  ) اين راهكارماهارديبهشت 28مه ( 18شوراي شهر ونكوور سرانجام در روز 
 انعت بهني ممهاي استاازداشتگاهاز حبس زندانيان مهاجر در ب وسيلهبدينگذارد، تا رأي مي

 عمل آورد.

فشارهاي عمومي بر  WelcomeToCanada#گفتني است كه از زمان آغاز كارزار 
ها به منظور متوقف ساختن روند مشاركت هاي استاني كانادا جهت درخواست از آندولت

                                                            
  در لينك:  كرفت. قابل بازيابيريسپانسيبل استيت –گزارش مؤسسه كوئينسي براي كشورداري مسئوالنه  8

https://responsiblestatecraft.org/2022/04/26/the‐stark‐contradictions‐of‐us‐policy‐in‐
ukraine‐and‐the‐middle‐east 
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 زمان اتخاذ روازاينخود در موارد نقض حقوق بشر عليه زندانيان مهاجر افزايش يافته و 
 9.10هاي اين كشور فرا رسيده استزم در اين زمينه از سوي مقاماقدامات ال

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 9

 https://www.hrw.org/news/2022/05/03/time‐british‐columbia‐cancel‐immigration‐
detention‐contract 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 10
ت كانادا ، در خصوص تعدي دول1401فروردين ماه  15بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده*

  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از: ها.به حقوق مهاجران با محبوس كردن آن
الملل، به مناسبت روز حقوق بان حقوق بشر و عفو بينهاي ديدهوي سازماناي حقوقي از سهاشاره به انتشار نام الف)

المللي حقوق بشر و نهاي استاني، با موازين بيپناهجويان در كانادا، مبني بر تغاير اقدام اين كشور به حبس مهاجران در زندان
  استاني؛ –هاي فدرال ي در بازداشتگاههاي مهاجراتها با قراردادهاي حبستناقض شرايط اين زندان

ها موظف به اتخاذ رفتاري عادالنه و هاي استاناستاني، مقام –هاي فدرال گفتني است كه بر اساس قراردادهاي زندان ب)
بوس حمالت كيفري ها با زندانياني هستند كه بر اساس نظام عدانساني در قبال زندانيان مهاجر و اجتناب از در هم آميختن آن

جويانه بوده و اين اماكن در اصل با هدف مجازات افراد استفادههاي استاني سوءن در حالي است كه شرايط در زنداناند: ايشده
 تعبيه شده و نبايد به منظور حبس مهاجران مورد استفاده قرار گيرند؛

 ر تأكيد بربشر، مبني ب بان حقوقن ديدهاشاره به اظهارات سامر موسكاتي، معاونت موقت حقوق افراد معلول در سازما ج)
هاي استاني، همچنين درنگ به حبس مهاجران در زندانهاي مهاجرتي و پايان بخشيدن بيضرورت اقدام كانادا به لغو حبس

به هاي استفادهها به لغو قراردادهاي مزبور و متوقف ساختن روند مشاركت خود در سوءهاي استانلزوم اقدام اضطراري مقام
 ها؛در اين زندانوقوع پيوسته 

هاي اشتگاهجمله بازد ها زندان استاني در سراسر كشور، ازاشاره به اقدام ساالنه كانادا به حبس صدها مهاجر و پناهجو در ده د)
  برخوردار از حداكثر ميزان مقررات امنيتي؛

گيرانه ختررات سي كوچك با مقه شده، در فضاهااين در حالي است به اين زندانيان به طور معمول دستبند و پابند زد ه)
شوند كه هايي نگاه داشته ميگيرند، ضمن اين كه در همان بندها و سلولمحبوس شده و به طور مداوم تحت نظارت قرار مي

  اند؛هاي كيفري محبوس شدهافراد مرتكب به اتهامات و داراي محكوميت
هاي استاني ندانزرواني در  –ي مبتالء به شرايط خاص روحي تقاضيان پناهجوياشاره به احتمال محبوس شدن مهاجران و م و)

  شان؛تيهاي انفرادي، به ويژه به دليل شرايط سالمو سلول
اي را با اين ادعا توجيه جويانهاستفادهآميز و سوءاين در حالي است كه آژانس خدمات مرزي كانادا چنين اقدام تبعيض ز)
هاي اين هاي ويژه دسترسي داشته و مقامهاي استاني به مراقبترواني، در زندان –حي اي شرايط خاص روكند كه افراد دارمي

 ها را مديريت نمايند؛توانند آنفتار اين زندانيان ميها با توجه به ربازداشتگاه

اندازي كارزار ميالدي به راه 2021الملل، در ماه اكتبر سال عفو بين بان حقوق بشر وهاي ديدهاشاره به اقدام سازمان ح)
#WelcomeToCanada هاي خود با قهاي استاني به پايان دادن به توافدر استان بريتيش كلمبيا، مبني بر درخواست از مقام

جر را به آورد كه زندانيان مهادولت فدرال و متوقف ساختن روندي كه اين امكان را براي آژانس خدمات مرزي فراهم مي
 دهند؛استاني انتقال  هايزندان

ال گذشته اه ژوئن سن در ماشاره به اقدام مثبت دولت بريتيش كلمبيا به بررسي توافق خود با دولت فدرال و پايان دادن به آ ط)
هاي است از مقامهزار امضاء مبني بر درخو 7اندازي اين كارزار در استان كُبك، برخوردار از ميالدي، همچنين اشاره به راه

 يدن به قرارداد خود با آژانس خدمات مرزي كانادا در اين رابطه؛ي جهت پايان بخشاستان
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  طلب در ارتش كاناداسفيدپوستان برترياز سوي  اقدامات نژادپرستانهافزايش شديد  - 2
، منتشر نموده 1401 ماهارديبهشت 6شنبه شبكه خبري يورونيوز در گزارشي كه در روز سه

يش دولت كانادا مبني بر افزا هنفرر مشورتي چها ه توسط هيأتبه گزارش تهيه شد
پرداخته،  گرايان در ارتش كاناداطلبان سفيدپوست و ساير افراطبرتريكننده شمار نگران

كن كردن اين ريشه جهتاقدامات كافي  نيز فرماندهان كانادايي كهنياضمن تأكيد بر 
  اند.را انجام نداده باورها

پوستان، عليه سياه كانادايي انترده از سوي سفيدپوستستي گسنژادپر ارش،بر اساس اين گز
 يدر ميان تمام، گرايانمانند همجنس ،هاي جنسيمسلمانان، يهوديان و همچنين اقليت

  .شوديهاي نظامي ارتش كانادا مشاهده مرده
د من تأيي، ضدرآنيتا آناند، وزير دفاع كانادا كه خود اصالت هندي دامطابق با اين گزارش 

ع دپرستي سيستماتيك در ارتش اين كشور و تأكيد بر ضرورت بررسي و رفوجود نژا
ر آمريكا در بودجه اخير ميليون دال 256 در مجموعخاطرنشان كرد كه  اي اين پديده،ريشه

 .نگرش در ارتش در نظر گرفته شده استنوع دولت فدرال براي تغيير فرهنگ و 
همچنين  است، هاي كانادايي داشتهاي در رسانهتاب گستردهگزارش منتشر شده كه باز

ناشي از نفرت،  جرائمخشونت، اِعمال جنسي و  رفتارهايسوءدهد كه عالوه بر نشان مي
پوست در ارتش كانادا به طلب سفيدهاي برتريرفتارهاي افراطي و وابستگي به گروه

  .شدت در حال افزايش است
                                                                                                                                                            

هاي اشاره به به اجراء در آمدن اين كارزار در حال حاضر در استان نوا اسكوچيا، كه در آن زندانيان مهاجر ناگزير در زندان ي)
دولت فدرال كانادا براي هر فرد در اين : گفتني است كه شوند، چرا كه اين استان بازداشتگاه مهاجرتي ندارداستاني محبوس مي

 ها در اين زمينه است؛كند، كه يكي از باالترين نرخدالر پرداخت مي 400استان نزديك به 

هاي استاني و نگاه گير كرونا، به تكيه بيشتر بر زنداناشاره به اقدام آژانس خدمات مرزي كانادا، در پي شيوع ويروس همه ك)
 هاي گذشته است؛ميالدي كه دو برابر درصد آن در سال 2020 -2021جران در اين اماكن در سال مالي درصد از مها 40 داشتن

اشاره به گستردگي قابل توجه اختيارات آژانس خدمات مرزي در قياس با ساير نهادهاي اجراء قانون در كانادا، از جمله  ل)
هاي المللي، عالوه بر دولتهاي بينكشورهاي خارجي و سازمانقراردادهايي با اختيار آن در زمينه دستيابي به توافقات و 

  هاي دولت كانادا و يا هر فرد و سازمان ديگر؛استاني، نهادها و سازمان
 هايهاي مستند در زنداناستفادهگفتني است كه همچنين اين تنها نهاد اجراء قانون در كانادا است كه به رغم ارتكاب به سوء م)

  ؛گونه نظارت مستقل مدني معاف است مهاجرتي، از هر
تن هنگامي كه در بازداشت آژانس خدمات مرزي قرار  16ميالدي تا كنون، دست كم  2000اين در حالي است كه از سال  ن)

  شدند، جان خود را از دست دادند.داري ميهاي استاني نگاهشان در زندانداشته و اكثريت
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ها و هاي افراطي در پنهان كردن فعاليتگروه ءاكه اعض كندميكيد أاين گزارش همچنين ت
نت استفاده از رمزگذاري و دارك و به عنوان مثال تر شدهايهاي خود حرفهوابستگي

گرا ها يا افراد افراطهاي ارتش براي شناسايي گروهكنند. اين در حالي است كه تالشمي
  .11بسيار ناكارآمد است همچنان

  
  *بريتانيا

قانون «لغو  مان حقوق بشري در خصوص پيامدهاي ناگوارساز 50ش از هشدار بي -1
  بريتانيا» حقوق بشر

سازمان و نهاد  50، بيش از 1401 ماهارديبهشت 19به گزارش روزنامه گاردين در روز دوشنبه 
در  و مؤسسه حقوق بشر بريتانيا، 12الملل، سازمان ليبرتيسازمان عفو بين ازجملهحقوق بشري، 

قانون «در خصوص پيامدهاي ناگوار لغو  ،وزير اين كشورسون، نخستبه بوريس جاناي نامه
  اند.رود در سخنراني آتي ملكه اعالم شود، هشدار دادهكه انتظار مي» حقوق بشر

ين ها ضمن اشاره به برخي از عواقب قابل مالحظه ابر اساس اين گزارش، اين سازمان
 ثباتو بي ونت عليه زنان و دخترانپرداختن به خشدات الزم جهت لغو تعه ازجملهاقدام، 

ند تا در ديداري اهوزير بريتانيا درخواست نمودساختن صلح در ايرلند شمالي، از نخست
  اضطراري اين موارد را به مباحثه بگذارند.

اعتبار  ها بهتن الملل در بريتانيا، اين اقدام نهبنا بر اظهارات مدير اجرايي سازمان عفو بين
هاي آورد، بلكه موجب تضعيف نظام حقوق و حمايتيتانيا آسيب وارد ميالمللي بربين

ا شورهكجهاني و توانايي نهادهاي حقوق بشري در راستاي مسئول به شمار آوردن ساير 
  شود.نيز مي

حقوق كه الحاق كنوانسيون حقوق بشر اروپا كه از طريق قانون  ازآنجا ،بر اساس اين نامه
توافق صلح ميان  –تعهدي آشكار در رابطه با حفظ توافق بلفاست يا تحقق يافته، بشر بريتان

                                                            
  بازيابي در لينك:ورونيوز. قابل گزارش شبكه خبري ي 11

 https://per.euronews.com/2022/04/26/report‐calls‐out‐rising‐extremism‐in‐canada‐military 
١٢ Liberty 
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تغيير  هرگونهزده است، ايجاد را رقم  -ميالدي  1998هاي بريتانيا و ايرلند در سال دولت
 در اين قانون، مخاطره نقض اين پيمان صلح را نيز در پي دارد.

ه كاز آن است  ين حاكيدر بريتانيا همچنالملل ن عفو بيناظهارات مدير اجرايي سازما
نقش  ده وقانون حقوق بشر، مهمترين قانون حامي حقوق انساني در اين كشور به شمار آم
ت و ه اسبسيار حياتي را در ايجاد ثبات و عدالت در داخل و خارج از كشور ايفاء كرد

 يست.نمد ناكارآبا قوانين  اكنون زمان مناسبي براي جايگزين كردن آن روازاين

مطابق با گزارش روزنامه گاردين دولت بريتانيا با تكيه بر اين ادعا كه دادگاه حقوق بشر 
اروپا پا از ايفاء نقش مشروع خود فراتر نهاده و پارلمان اين كشور مستلزم برخورداري از 

در مسير  ها و احكام اين دادگاه است، در حقيقتسپري دموكراتيك در قبال قضاوت
امه، همچون روسيه، مجارستان و لهستان گام نهاده و به داراي رهبران خودككشورهاي 

 .13المللي حقوق بشري در منطقه پرداخته استبين سازوكارتضعيف مهمترين 
  
ي تهم شدن دولت بريتانيا به تالش جهت توجيه مسائل نژادي در دوران شيوع بيمارم - 2

  19 - كوويد 
، به كندي اقدامات 1401 ماهارديبهشت 15شنبه نجدر گزارشي در روز پ روزنامه گاردين

ر دهاي نژادي يدولت بريتانيا در راستاي مقابله با نژادپرستي سيستماتيك و نابرابر وزارت
يه نرخ در اين كشور و پافشاري آن بر تالش جهت توج 19 –دوران شيوع بيماري كوويد 

  ري اشاره كرده است.نامتناسب تلفات ناشي از اين بيما
تبارها و پوستان، آسياييگفتني است كه اين اطالعات از طريق نامه رهبران جامعه سياه

، رياست تحقيق عمومي انجام شده در زمينه 14هاي قومي در اختيار هدر هلتاقليت
  قرار گرفته است. 19 –عملكرد دولت در زمان شيوع بيماري كوويد 

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 13

 https://www.theguardian.com/law/2022/may/09/consequences‐dire‐human‐rights‐act‐
ditched‐northern‐ireland‐boris‐johnson 
١٤ Heather Hallett 
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اكنش ه وبتنها  م شده در اين رابطه،پاسخ به تحقيق انجا دولت در ،بر اساس اين گزارش
وند ربيني از تگيري و تأثير آن بر انگليس، ولز، اسكاتلند و ايرلند شمالي و خود به اين همه

ر باي در زمينه انجام تحقيق مبني وقوع تحوالت در آن زمان پرداخته و اقدام ويژه
 ي دوريتانيا طاز مردم ب ها تننستي بر ميليوهاي نژادي و نژادپرچگونگي تأثير نابرابري

ر اين دتلف سال گذشته به انجام نرسانده كه موجبات نگراني بسياري از رهبران جوامع مخ
  كشور را فراهم آورده است.

ه نرخ هاي قومي و نژادي عدم تناسب فاحشي در زمينمطابق با نامه رهبران جوامع اقليت
هاي قومي اقليتتبار و يا از سياييپوست، آمان كه سياهتلفات كاركنان بخش بهداشت و در

مان درصد از كادر در 21ها تنها اين گروه نكهيبااخورد. به عنوان مثال اند، به چشم ميبوده
 درصد بوده است. 63ها در اين دوران آن وميرمرگدهند، اما نرخ را تشكيل مي

ي نژادي يا قوميتي هاهامعه كه به اين گروهاي ديگر جاين در حالي است كه كاركنان بخش
هايي نهدر زمي ازجملهگيري، دارند نيز پيامدهاي نامتناسبي را در دوران شيوع همه تعلق

  اند.، مسكن و برخورد با مأموران پليس تجربه كردهوكاركسبچون 
ا كندي بطه گزارش روزنامه گاردين در ادامه به ابراز نگراني رهبران اين جوامع در راب

ه ب ابتاله هاي نژادي در زمينر وجود نابرابريال شواهد فزاينده مبتني بواكنش دولت در قب
 هميتاين بيماري و نرخ تلفات ناشي از آن و همچنين تالش دولت جهت توجيه و كم ا

 جلوه دادن اين عدم تناسب اشاره كرده است.

ام نژادي از رياست تحقيق انج اين گزارش در پايان به درخواست رهبران جوامع قومي و
بر نشان دادن استقالل خود از دولت با تمركز بر نژادپرستي و شده در اين زمينه مبني 

هاي نژادي به وقوع پيوسته در اين دوران و بررسي راهكارهاي الزم جهت نابرابري
 .15پرداخته استهاي آتي گيريحمايت از اين جوامع در قبال همه

  
                                                            

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 15
 https://www.theguardian.com/uk‐news/2022/may/05/��-government‐accused‐of‐

explaining‐away‐covid‐race‐issues 
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  يلهزار كودك سوري از تحص 40 مالي بريتانيا و بازماندن هايقطع كمك -3
 15شنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور در گزارشي كه در روز پنج –پايگاه خبري 

 Actionو  Syria Reliefهاي خيريه ، به نقل از سازمانهمنتشر نمود 1401 ماهارديبهشت

For Humanity  تحصيل در نتيجه اقدام  هزار كودك سوري از 40از بازماندن بيش از
  . ه استمالي به اين نهادها خبر داد هايت بريتانيا به قطع كمكدول

هاي مالي قطع شده بر اساس اين گزارش چنانچه بودجه الزم جهت جايگزين كردن كمك
مانند كه توسط بريتانيا تأمين نشود، نسلي از كودكان ساكن شمال سوريه از تحصيل بازمي

، پيوستن هاي زودهنگامسري، بارداريهمفزايش كار كودكان، كودكپيامدهايي چون، ا
هاي مسلح، استثمار كودكان و قاچاق كودكان را با خود كودكان به نيروهاي نظامي و گروه

 به همراه دارد.

مدرسه در سوريه كه از سوي اين نهادهاي  133هاي مالي بريتانيا به گفتني است كه كمك
) و در ميانه اقدام دولت اين ماهشتارديبه 10آوريل ( 30ر روز شدند، دخيريه اداره مي

 هاي خارجي متوقف شد.هاي كمككشور به كاهش كل هزينه

زده دولت بريتانيا در ماه مارس گزارش مزبور حاكي از آن است كه در نتيجه اقدام شتاب
هاي اين هزينه ميليارد دالري) 5,2ميليارد پوندي ( 4,2سال جاري ميالدي، مبني بر كاهش 

در قياس با ساير كشورها را   –درصد  69 –ي ه بيشترين ميزان بودجه كمككشور، سوري
ها تن و ميليون است گذراندهبيش از يك دهه جنگ را از سر  كهنيا رغمبه، هاز دست داد

 كنند.جا شدگان زندگي ميو بي جويانپناههاي از مردم آن در اردوگاه

 Action For Humanityنهاد خيريه ديد انتشار يافته از سوي از سوي ديگر گزارش ج
شدند، در مدت زمان حاكي از آن است كه تعداد مدارسي كه از سوي اين سازمان اداره مي

مدرسه كاهش يافته است و حتي تا ماه اوت سال  24مدرسه به  157كمتر از يك سال، از 
  تواند به صفر برسد.جاري ميالدي مي
منجر شدن كاهش  الملل همچنين ازعفو بين ر ادامه به نقل از سازماناين گزارش د

، به بروز بحران سالمتي در متحدهاياالتاز سوي بريتانيا و  ازجملهالمللي، هاي بينكمك
دسترسي به دارو و عاملي كه موجب دشواري  –شمال غرب سوريه سخن گفته است 
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ه پيشاپيش درد و ها تن از مردم سوريه شده كهاي درماني الزم براي ميليونديگر مراقبت
  .16از جنگ و خشونت را تجربه كرده بودندرنج ناشي 

  
هاي پيمايشي جديد مبني بر عدم تأثيرگذاري طرح اخير مهاجرتي بريتانيا بر افتهي -4

  انشمجهت ورود به خاك اين كشور از طريق كانال آبي  جويانپناهروند تالش 
، بر اساس پيمايشي كه 1401 اهمهشتارديب 12ن در روز دوشنبه به گزارش روزنامه گاردي

 19و دانكرك 18در مناطق َكِله جوپناه 60از بيش از  17Calais4Careتوسط نهاد خيريه 
به روآندا، مهاجران را از اقدام  جويانپناهانجام پذيرفته، طرح اخير بريتانيا جهت فرستادن 

ها سه چهارم از آن اي كوچك منصرف ننموده وهبه گذر از كانال آبي مانش به كمك قايق
 نان مايل به آزمودن اين مسير هستند.همچ

 جوپناه 250، بيش از ماهارديبهشت 11بر اساس گزارش روزنامه گاردين، در روز يكشنبه 
 آبي مانش روزه به دليل نامناسب بودن شرايط آب و هوايي، از كانال 11پس از يك وقفه 
وآندا ه طرح رت كاز آن اس ريتانيا اين وقفه حاكيه بنا بر ادعاي دولت بعبور كردند، كه البت

  پيشاپيش تأثيري بازدارنده را ايفاء كرده است. 
 جوپناه 263) ماهفروردين 30آوريل سال جاري ( 19گفتني است كه پيش از اين، در روز 

 از اين كانال گذر كرده بودند.

ي و هاي حقوق بشراز سوي برخي از نهاد مطابق با اين گزارش، طرح جديد بريتانيا
توان به مي ازجمله، مورد چالش حقوقي قرار گرفته كه Care4Calais ازجملهه، خيري

لت مواردي چون، ناكارآمدي دولت در انتشار جزئيات اين طرح و همچنين تصميم دو
  رد.ره كشوند، اشاكه از مسيرهاي غيرمعمول وارد اين كشور مي جويانيپناهجهت مجازات 

                                                            
  در لينك:ور. قابل بازيابي تحليلي ميدل ايست مانيت –گزارش پايگاه خبري  16

 https://www.middleeastmonitor.com/20220505‐uk‐aid‐cuts‐leaves‐40000‐syria‐children‐
out‐of‐school 

  پردازد.سازماني كه به حمايت از پناهجويان در شمال فرانسه و سراسر بريتانيا مي 17
١٨ Calais 
١٩ Dunkirk 
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 جويانناهپها تن از ر نهادهاي خيريه در زمينه ناپديد شدن دهادامه به هشدااين گزارش در 
نيا هاي تدارك ديده شده از سوي وزارت كشور براي مهاجران در سراسر بريتاساكن هتل

 اند.اشاره نموده كه از هراس انتقال به روآندا پا به فرار گذارده

گزارش روزنامه گاردين همچنين به اظهارات مدير اجرايي شوراي مهاجران مبني بر 
و اظهارات يكي ديگر از فعاالن اين حوزه  جويانپناهمخرب اين طرح بر  محكوميت تأثير

به سوي فقر  جوييپناهاز نظام  جويانپناهكند كه طرح مزبور موجب رانده شدن اشاره مي
  .20دهدها را به شدت افزايش مير گرفتن آنقراشده و خطر مورد استثمار 

 

  براي حقوق بشر در بريتانيا وتاررهيتروزهاي  -5
، منتشر 1401 ماهبهشتاردي 10زارشي كه در روز شنبه گبان حقوق بشر در سازمان ديده

هادي خود اليحه پيشن 4هاي گسترده دولت بريتانيا در راستاي قانوني كردن نموده از تالش
  آورد.پارلمان اين كشور خبر داده است كه به حقوق مردم آن آسيب وارد مي يقاز طر

هاي حامي هاي مدني و چهارچوببر اساس اين گزارش، حمالت دولت بريتانيا به آزادي
عيشتي، هاي مآن، افزون بر ناكارآمدي دولت در پرداختن به بحران فزاينده افزايش هزينه

 رده است.حقوق بشر در اين كشور را به نمايش گذا از حمايت از وتارتيرهتصويري 

م هپيامدهايي چون، از » مليت و مرزها«بان حقوق بشر، اليحه مطابق با گزارش ديده
يان گان، بنردن پناهندبريتانيا، مجرم به شمار آو جوييپناهگسيختن رژيم قانوني پناهندگي و 

و پردازش  جويانپناهس راندن پ وقي جهتآميز و ارائه مبناي حقنهادن ساختاري تبعيض
ز سهولت هاي آنان در ساير كشورها را به همراه داشته و به روند سلب شهروندي نيپرونده

 بخشد.مي

هاي جديدي در قبال محدوديت» هاپليس، جرم، محكوميت و دادگاه«از سوي ديگر اليحه 
ط به مشاركت در ربوهاي مها و محكوميتكند، جريمهآميز ِاعمال ميهاي صلحاعتراض

دهد و اختيارات پليس در راستاي سركوب اردوهاي غيرقانوني را اعتراضات را افزايش مي

                                                            
  ي در لينك:گزارش روزنامه گاردين. قابل بازياب 20

 https://www.theguardian.com/uk‐news/2022/may/02/small‐boat‐asylum‐seekers‐rwanda‐
uk‐france‐survey 
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نمايد، كه موجب رو به وخامت نهادن اِعمال تبعيض عليه مسافران سيار، تحكيم مي
 شود.ها و ... ميكولي

ت ون، ضروري چبه تنظيم شروط» انتخابات«بان حقوق بشر، اليحه بر اساس گزارش ديده
پردازد كه مخاطره محروميت برخي از افراد دهندگان ميارائه مدارك هويتي از سوي رأي

ا وميت رقاقتصادي، نژاد و  –جامعه از مشاركت در انتخابات، بر اساس وضعيت اجتماعي 
نمايد اختيارات جديد روشنگري نمي ضرورتبه همراه دارد، در خصوص ميزان تناسب و 

ه را ب – تخاباتنهاد ناظر بر ان –تعيين اولويت براي كميسيون انتخاباتي  تيارو همچنين اخ
 افكند.كند كه استقالل اين نهاد را به مخاطره ميدولت اعطاء مي

» هااهبررسي قضايي و دادگ«اين در حالي است كه تدابير جديد ارائه شده در اليحه 
كشيده  ه مجريه و ميزان به چالشن قوار آوردها در زمينه مسئول به شماختيارات دادگاه

رار گرفتن قافرادي كه از تحت تأثير  ژهيوبهنمايد، ها را تحديد ميشدن افراد در دادگاه
 هاي مهاجرتي يا در حوزه امنيت اجتماعي هراس دارند.حقوق خود بر مبناي تصميم

 گزارشي و هاي معيشتاين گزارش در ادامه همچنين به نرخ هشدارآميز افزايش هزينه
سابقه ميزان تقاضا جهت دريافت كمك از اين نهادها اشاره هاي غذايي از افزايش بيبانك
 كند.مي

گفتني است كه بر اساس اين گزارش، لوايح مزبور در آينده نزديك به قانون تبديل خواهند 
  .21اي را به حقوق مردم اين كشور وارد خواهند آوردهاي گستردهشد و آسيب

  
  هاي بريتانياقامت مهاجران افغانستاني در هتلوم اتدا -6

ي از ، بسيار1401 ماهارديبهشت 9به گزارش شبكه خبري بي.بي.سي در روز جمعه 
بان و ورود به ماه از گريزشان از سيطره حكومت طال 8گذشت  رغمبهشهروندان افغانستان 

  د. هستن هاي اين كشوربريتانيا، همچنان ناگزير به اقامت در هتل

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 21

 https://www.hrw.org/news/2022/04/30/bleak‐week‐rights‐uk 



  20                                                                                                                              12گزارش راهبردي 

 

كه  كرد بر اساس اين گزارش، وزارت كشور بريتانيا در اوائل سال جاري ميالدي اعالم
وزانه رهاي بريتانيا اقامت دارند كه هزار مهاجر و پناهجوي افغانستاني در هتل 37حدود 
  آورد.ميليون پوندي را براي اين كشور به همراه مي 4,7اي هزينه

ر هاي مستقر دي مقيم هتلاري از شهروندان افغانستانبسي افزايد كهاين گزارش در ادامه مي
كنند كه يقت پيگيري ماوكرايني را به د جويانپناهايرلند شمالي، طرح دولت بريتانيا براي 

رايني يابند تا به شهروندان اوكهاي بريتانيايي اين امكان را ميبر اساس آن افراد و سازمان
چنين  كهحاليدرپوند دريافت نمايند.  350ماهانه  ال آنگريزان از جنگ پناه دهند و در قب

 30بيش از  اين كشور نيز كهنيا رغمبهافغانستاني وجود ندارد،  جويانپناهامكاناتي براي 
  برد.سال است كه در جنگ به سر مي

كان گفتني است كه وزارت كشور بريتانيا در ماه ژانويه سال جاري ميالدي طرح اس
هزار تن در سال  5گذاشت كه بر اساس آن بيش از  اجرارسمي به  طوربهرا  جويانپناه

ر هاي بعدي در اين كشور اسكان داده خواهند شد. بهزار تن نيز در سال 20نخست و تا 
ر اين كشو هاي بريتانيا درمبناي طرح مزبور آن دسته از شهروندان افغانستاني كه به تالش

 گيرند.يدر اولويت قرار ماند، هاي آن دفاع كردهكمك و از ارزش

 آمده و فتاراين در حالي است كه بسياري از شهروندان افغانستان همچنان در اين كشور گر
ريز از گبه  اميدي براي خروج از آن ندارند و آن دسته از شهروندان افغانستاني كه موفق

  برند.ميه سر اند نيز در وضعيت نامشخص و مبهمي بكشورشان و ورود به بريتانيا شده
كنند كه چرا رويكرد مردم جهان در قبال شهروندان افغانستاني اين پرسش را مطرح مي

بحران اوكراين و مردم آن در قياس با عملكردشان در قبال افغانستان و شهروندان آن اين 
 22.23چنين متفاوت است

                                                            
  بازيابي در لينك: گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل 22

 https://www.bbc.com/persian/afghanistan‐61204051 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 23

هاي اين شبكه مبني بر ، در خصوص يافته1401فروردين ماه  18شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز پنج*
برخي از  فغانستاني.ويان اور رواديد، در قياس با پناهجاوكرايني در زمينه صد اقدام دولت بريتانيا به اولويت دادن به پناهجويان

  محورهاي اين گزارش عبارتند از:
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خشيدن اولويت ب تانيا بهشبكه خبري بي.بي.سي به شواهدي مبني بر اقدام دولت بري» نيوز نايت«اشاره به دستيابي برنامه  الف)

روندان شهاز جمله  رها،شهروندان ديگر كشوهاي درخواستبه تأخير افتادن موجب به صدور رواديد براي اتباع اوكرايني كه 
  شده است؛طالبان حكومت از  گريز جهت در تالش ستانيِافغان
تغيير  ين نهاد بههاي الكترونيكي وزارت كشور بريتانيا مبني بر ناگزير شدن آشكاراي كارمندان ااشاره به حاكي بودن پست ب)

 آغاز جنگ اوكراين؛مت و سويي ديگر پس از تمركز خود به س

ني، هاي اتخاذ شده از سوي دولت بريتانيا براي مهاجران اوكرايهايي مبني بر اين كه چرا طرحاشاره به مطرح شدن پرسش ج)
جراء در به ادهند، براي پناهجويان افغانستاني ها قرار مياز جمله اختصاص بودجه براي افرادي كه منازل خود را در اختيار آن

  آيد؛نمي
ر خير دأته كها گفته شده اشاره به اظهارات وكالي امور مهاجران مبني بر اين كه از طرف وزارت كشور بريتانيا به آن د)

  ؛ناپذير بوده استاجتناب در اولويت قرار گرفتن شهروندان اوكرايني،به دليل  پناهجويان افغانستانيرسيدگي به درخواست 
آيد و دولت مار مياين، بزرگترين بحران بشري در اروپا پس از جنگ جهاني دوم به شين كه اگر چه جنگ اوكراشاره به ا ه)

البان مواجه طهاي روزانه هديدبريتانيا قصد ايفاء نقش در آن را دارد، اما برخي بر اين باورند كه شهروندان افغانستاني نيز با ت
 بوده و بايد در اولويت قرار گيرند؛

ضمن  پذير با يكديگر،هاي وزارت كشور بريتانيا مبني بر منصفانه نبودن قياس اين دو گروه آسيبشاره به اظهارات مقاما و)
اشتن سريع روند دسال و در جريان قرار  5هزار پناهجوي افغانستاني در مدت زمان  20يادآوري تعهد اين كشور به اسكان 

  اجراء اين طرح؛
مينه هايي را در زرسشموارد، نحوه مواجهه بريتانيا با دو بحران بشري، پنظر گرفتن تمامي اين  اشاره به اين كه با در ز)

اي دست و پنجه سابقههاي بيعملكرد دولت اين كشور در اين رابطه مطرح كرده است، در زماني كه اروپا و جهان با چالش
  كنند؛نرم مي

  هاي متداوم طالبان؛يدانستان از گريز از تهداشاره به نااميدي هزاران تن از شهروندان افغ ح)
و طرح دطي اجراء  ،نداهبود اين كشوربريتانيا در  حليم انهمكاراز كه  شهروندان افغانستانيشماري از گفتني است كه  ط)

الش و با نگراني در ت ندهنجا باقي ماديگر در آ تنها هزار هاي خيريه بر اين باورند كه دهاند. اما نهادتخليه به بريتانيا آورده شده
  خود جهت ورود به بريتانيا هستند؛ رواديد يافتتسريع روند دربراي 

يافت بني بر در، مبردندكه بخشي از خانواده او در شهر اودساي اوكرين به سرمياشاره به اظهارات يك شهروند افغانستاني  ي)
ه در ادر و خواهر وي كمدور رواديد براي ام دولت بريتانيا به صروز و در عين حال عدم اقد 20رواديد بريتانيا در مدت زمان 

 نگر اتخاذه نماياامري ك –كابل سكونت دارند و از ماه اوت سال گذشته ميالدي براي دريافت رواديد درخواست داده بودند 
  كننده است؛معيارهاي دوگانه از سوي دولت اين كشور و بسيار مأيوس

 مارالي است كه آاين در حندان اوكرايني طبق اعالم دولت بريتانيا: هزار رواديد براي شهرو 30اشاره به صدور حدود  ك)
  ؛منتشر نشده استصدور رواديد براي شهروندان افغانستاني 

شامل  ن، از جملههاي موجود در زمينه روند دريافت رواديد از سوي شهروندان افغانستاني با اتباع اوكراياشاره به تفاوت ل)
 ني از سويفغانستاشهروندان افغانستان و همچنين روند حمايتي مبتني بر پذيرش پناهجويان ا رواديد خانوادگي براينشدن 

  امكاني كه براي پناهجويان اوكرايني وجود دارد. –مردم بريتانيا در منازل خود 
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   جويانپناهراي بهاي ناايمن بريتانيا، تهديدي گاهسكونت -7
، به پژوهش اخير سازمان 1401 ماهارديبهشت 7ن در روز چهارشنبه امه گارديروزن

در اين  جويانپناههاي گاهاشاره نموده كه بر اساس آن سكونت 24بريتانيايي پزشكان جهان
شرايط  كهدرحاليهاي بهداشتي و پزشكي ناكافي، ناايمن بوده، كشور به دليل مراقبت

نهاده و يا منجر به بروز معضالت روحي و  به وخامت ناگوار زندگي در اين اماكن رو
  است. شده جويانپناهدر جسمي 

ست ابر اساس اين گزارش شواهد گردآمده از سوي سازمان پزشكان جهان حاكي از آن 
ي هاي سابق نظامها و پايگاهكه ناكارآمدي دولت در تأمين معيارهاي اوليه انساني در هتل

 ضطراب پس ازهادن افسردگي، اضطراب، اختالل ابه وخامت ن موجب رو جويانپناهبراي 
 ها شده است.رواني در آن –حادثه و ديگر عوارض روحي 

به دارو و  جويانپناهگزارش روزنامه گاردين همچنين به مواردي چون، عدم دسترسي 
مندي ، عدم بهرههان اماكن با آني كاركنان ايهاي پزشكي الزم، عدم همكارمراقبت

بر اساس  كهدرحاليكند، االهاي بهداشتي، لباس يا غذاي مناسب اشاره مياز ك جوياناهپن
هاي پزشكي و هزينهبايد از كمك جويانپناهمقررات وزارت كشور و نظام درماني بريتانيا، 

 بهداشتي برخوردار شوند.

تمامي  شتمل برا منيروزنامه گاردين در ادامه به گزارش اخير گروهي از نمايندگان پارلمان بريتا
تبديل  جويانپناه اقامتگاهه بكه در حال حاضر  –هاي سابق نظامي احزاب، از يكي از پايگاه

 گاه را مشابه با شرايط حبساشاره كرده كه در آن نمايندگان وضعيت اين سكونت –شده 
 اند.ردهكامالً نامناسب به شمار آو جويانپناهتوصيف كرده و آن را براي اقامت 

زها و هاي منتج از بازديد بازرس كل مستقل مربر اساس اين گزارش، يافتهگفتني است كه 
 دگي و يكبه افسر مبتالدهد كه اكثر ساكنان اين پايگاه مهاجرت از اين مكان نيز نشان مي
 ري افرادهاي مسئول اقدام به نگاهدامقام كهدرحالياند، سوم از آنان به فكر خودكشي بوده

 اند.هاي فرسوده و منزوي نمودهخود، در بخش خطر آسيب به در معرض

                                                            
٢٤ Doctors of the World  
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هاي انجام شده، وزارت نتايج به دست آمده از بازديد رغمبهمطابق با گزارش اين روزنامه 
ميالدي نموده و در  2025كشور اخيراً اقدام به تمديد قرارداد خود با اين پايگاه نظامي تا سال 

به عنوان الگويي براي نحوه عملكرد مراكز پذيرش هاي نظامي هاز پايگا» مليت و مرزها«اليحه 
 .25نام برده است جويانپناه
  

  *فرانسه
  در پاركينگي در حومه پاريس در شرايط دشوار جويانپناهزندگي گروهي از  -1

، به ناگزير شدن 1401 ماهارديبهشت 6شنبه خبرگزاري آناتولي در گزارش خود در روز سه
اريس پنوني به زندگي در پاركينگي در شهري در حومه مهاجر غيرقا 200تا  150حدود 

  برند.اشاره كرده است كه در شرايط دشوار و بغرنجي به سر مي
مراكش  وكشورهاي افغانستان، ايران اتباع از  اً اين مهاجران كه عمدتگفتني است كه 

ينگ كپار دگي در اينناگزير به زنامكانات الزم از دولت،  دريافتهستند، به دليل عدم 
  كنند.شده و از شرايط حاضر بسيار ابراز نارضايتي مي

چادر  90، حدود است كه به اردوگاه تبديل شده پاركينگدر اين بر اساس اين گزارش، 
 ديگر اند به همراه سه خانوادههاي خود را ترك كردهكه خانواده جويانيپناهوجود داشته و 

  .كنندن زندگي ميدر آ هستند، داراي فرزند كه
يز ، سررساكنان اين اردوگاه به دليل عدم وجود امكانات الزممطابق با گزارش مزبور 

 ت موجود براي استحمام، با مشكالتمعضالهاي بهداشتي و ها، كمبود سرويسزباله
  .كنندبوده و براي گرم شدن نيز در سطل زباله آتش روشن ميمتعددي مواجه 

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 25

 https://www.theguardian.com/global‐development/2022/���/27/������-uk‐
accommodation‐threatens‐asylum‐seeker‐health‐doctors‐of‐the‐world‐report 
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زني كرده تا اين پاركينگ را نه در منطقه گشتموران پليس روزااين در حالي است كه مأ
ساكنان آن  جويانپناهمعضالت  كهآنبرداري كنند، بدون تحت نظر قرار داده و از آن عكس

  .26را جويا شوند
  
ضرورت اقدام امانوئل مكرون به اولويت بخشيدن به حقوق بشر در داخل و خارج  -2

  جمهوري خوداز فرانسه در دور دوم رياست
، بر 1401 ماهارديبهشت 5گزارش خود در روز دوشنبه  بان حقوق بشر دران ديدهسازم

 وهاي داخلي ضرورت اقدام امانوئل مكرون به اولويت بخشيدن به حقوق بشر در سياست
  جمهوري فرانسه تأكيد نموده است.خارجي خود در دور دوم تصدي مقام رياست

 هاي راست افراطي دردهندگان از جناحتوجه حمايت رأي گفتني است كه افزايش قابل
جمهوري فرانسه و همچنين درصد چشمگيري كه از مشاركت در انتخابات اخير رياست

هراسي، نهدرنگ مكرون به مقابله با بيگانظر نمودند، حاكي از لزوم اقدام بيانتخابات صرف
از  اي از جامعهراني بخش گستردهتبعيض و نارواداري در اين كشور بوده و نشان از نگ

اعتمادي عميق به رهبران سياسي آن در زمينه هاي اجتماعي و بيروند جاري نابرابري
  شان دارد.پاسخگويي به معضالت

ت دول به عبارت ديگر، بر اساس اين گزارش، ضرورت اقدام اضطراري امانوئل مكرون و
ها و ها و نابرابريوميتقتصادي، محرهاي اجتماعي و اوي به مقابله جدي با ناعدالتي

ها و تالش جهت تحكيم حكمراني دموكراتيك و احترام به حقوق، آزادي حالنيدرع
 حاكميت قانون بيش از هر زمان ديگري آشكار شده است.

شري هاي امانوئل مكرون در عمل به تعهدات حقوق باين گزارش در ادامه به ناكارآمدي
اير سمواردي كه از سوي  –كند ميمهوري وي اشاره جخود در دور نخست رياست

  :ازجملههاي حقوق بشري و سازمان ملل نيز مورد انتقاد قرار گرفته است، گروه

                                                            
  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك:  26

https://b2n.ir/m89621 
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آميز نيروهاي پليس در راستاي مورد هدف قرار دادن مردان و پسران هاي تبعيضبازرسي
كودكان بدون  ازجمله، جويانپناهجويانه با مهاجران و استفادهتبار، رفتار سوءپوست و عربسياه

 قوانين قت بهقوانين فراگير مبارزه با تروريسم و الحاق تدابير اضطراري مو ياجراسرپرست، 
ر هاي نامتناسب براي حقوق بشر و برچسب زدن بجاري، بدون اعتناء به ايجاد محدوديت

 ات و...هاي نيروهاي امنيتي در دوران برگزاري اعتراضاستفادهمسلمانان، سوء

 مزبور همچنين به نقض حقوق بشر از سوي دولت فرانسه در قبال كشورهايگزارش 
توان به مواردي چون، فروش تسليحات نظامي به مي ازجملهكند، كه ديگر اشاره مي

عليه  ها به جرائم جنگيارتكاب ادعايي آن رغمبهعربستان سعودي و امارات متحده عربي، 
جمهور اين كشور، مكرون از مصر و رئيس دوشرطيقيب غيرنظاميان يمني و حمايت

 هاي انجام پذيرفته در آن را مورد توجه قرار داد.بدترين سركوب باوجود

درصدي  40تعهد خود به كاهش تا  رغمبهخوانيم كه فرانسه در ادامه اين گزارش مي
دگان كننتوليد ميالدي، همچنان يكي از بزرگترين 2030اي تا سال انتشار گازهاي گلخانه

قليمي ايرات در ميان كشورهاي اتحاديه اروپا به شمار آمده و شوراي عالي تغي اگازهاين 
 هاي دولت مكرون در اين زمينه را ناكافي و بسيار كند خوانده است.تالش

هاي خود در گزارش مزبور در پايان بر ضرورت اقدام دولت مكرون به پيشبرد تالش
كشي، همچنين رفع ت بخشيدن به مبارزه با زنان و اولويراستاي تحكيم حقوق زن

 .27هاي اشتغال تأكيد كرده استهاي جنسي در محلها و آزار و اذيتخشونت

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

 https://www.hrw.org/news/2022/04/25/france‐crucial‐need‐macron‐focus‐rights 


