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

ت، مقاالساس ، بر ا1401 خردادماهو  ماهارديبهشتآمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در 
نهاد و هاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمدهها و اخبار آشكار به ها، بيانيهگزارش

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

 

  آمريكا متحدهاياالت*
هاي و پيامد متحدهاياالتمهاجرتي از سوي ميز آرههاي مخاطسياست ياجراتداوم  -1

  آن براي مردم سراسر قاره آمريكا
 ، حكم اخير يك1401 خردادماه 2دوشنبه  الملل در گزارشي در روزسازمان عفو بين

را در قبال » 42عنوان «قاضي آمريكايي مبني بر ممانعت از پايان دادن به فرمان موسوم به 
ميز و قيرآن ايمني در سراسر منطقه آمريكا هستند، تحيافت ش جهتحقوق مردمي كه در تال

  احترامي به شمار آورده است.بي
 –ميالدي  2020از ماه مارس سال » 42عنوان «سياست  ياجراالزم به يادآوري كه از زمان 

د و شخاذ سياستي كه از سوي دانلد ترامپ و به بهانه مقابله با شيوع ويروس كرونا ات
ها هزار ده –غربالگري يا حمايت را فراهم آورد  هرگونهان بدون اهجوياج پنامكان اخر

ه دند كهزاران كودك بدون سرپرست، اخراج و به كشورهايي فرستاده ش ازجملهپناهجو، 
  ها گريخته بودند.از آن

                                                            
)؛ مؤسسه tionalternaAmnesty Inالملل (سازمان عفو بين )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر (سازمان ديده 1

زنامه گاردين )؛ روThe Hillتحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا ( –)؛ پايگاه خبري Brookings Institutionنگز (بروكي
)The Guardian) ؛ روزنامه لو موند(Le Monde) ؛ روزنامه اينديپندنت(Independent ي ميدل تحليل –)؛ پايگاه خبري

 Middle East Monitorايست مانيتور ( (MEMO)(شبكه ؛ ) خبري يورونيوزEuronews ؛ شبكه خبري سي.بي.سي(
)CBC؛ شبكه خبري بي.بي.سي (خبرگزاري اسپوتنيك )؛BBC.Comشبكه خبري الجزيره ( )؛Aljazeeraخبرگزاري ) و 

  ).Associated Pressاسوشيتدپرس (
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سياستي كه  -» ماندن در مكزيك«بر اين اساس، آميزه اين اقدام با سياست موسوم به 
ه نمود تا زماني كپناهجويان را ناگزير به بازگشت به مكزيك مي ي آنمبنابر  متحدهاياالت

موجب آوارگي  –مورد بررسي قرار گيرد  شان در اين كشورهاي پناهندگيدرخواست
ها را در آن وو مكزيك شده  متحدهالتاياهاي مستقر در سراسر مرز پناهجويان در اردوگاه

  داده است.ر قرار اي بيشتهمعرض مخاطرات جدي و آسيب
است الملل ضمن اشاره به تالش دولت جو بايدن جهت پايان دادن به سيسازمان عفو بين

ه كاليحه قانوني  هرگونهكند تا از ارائه را موظف مي متحدهاياالت، كنگره »42عنوان «
ود، شيآن م يجرااعمال تأخير در متوقف ساختن اين سياست و يا تداوم دائمي موجب اِ

 ل آورد.عت به عمممان

هاي ديگر كشورهاي آمريكايي را نيز الملل در پايان گزارش خود دولتسازمان عفو بين
ها در فرآيند المللي، به حقوق انسانهاي بيننمايد تا با مشاركت در همكاريملزم مي

شوند را رفع جا شدگي مردم مياحترام گذارده و عواملي را كه موجب بي ييجوپناه
 .2نمايند

  
پوست آمريكا از قرار گرفتن در معرض درصد از شهروندان سياه 75هراس  -2

  حمالت فيزيكي به دليل نژاد خود
 31تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا در روز شنبه  –به گزارش پايگاه خبري 

 پست و مؤسسه ، نظرسنجي جديد انجام شده توسط روزنامه واشنگتن1401 ماهارديبهشت
پوست نگران قرار گرفتن حاكي از آن است كه سه چهارم از شهروندان سياه 3آيپسوس
  فيزيكي به دليل مسائل نژادي هستند. شان در معرض حمالتا يكي از عزيزانخود ي

وي وفالگفتني است كه اين نظرسنجي يك هفته پس از وقوع تيراندازي مرگبار در شهر ب
  است. ن انجام شدهنشيوستپسياه اي عمدتاًايالت نيويورك در منطقه

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان عفو بين 2

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/usa‐dangerous‐immigration‐policy‐will‐
harm‐people 
٣ Washington Post‐Ipsos poll 
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اند، پوستي كه در اين نظرسنجي مشاركت نمودهدرصد از شهروندان سياه 70بر اين اساس 
د تر، داراي عقايبر اين باورند كه نيمي از شهروندان سفيدپوست آمريكايي يا بيش

ان از سفيدپوستاند كه ميزان كمتري از درصد معتقد بوده 19 كهيدرحالبرترپندارانه بوده، 
 ين باورهايي برخوردارند.چن

كننده، سفيدبرترپنداري را در دهد كه دو سوم از افراد مشاركتاين نظرسنجي نشان مي
آورند. اين در حالي به شمار ميتر معضلي بزرگ ،سال پيش 5حال حاضر در قياس با 

ز ني درصد 5افته و اند كه ميزان اين معضل تغييري نيدرصد بر اين باور بوده 28است كه 
 تر شده است.اند كه معضل مزبور در حال حاضر كوچكاظهار داشته

ه شان در قبال تيراندازي مرگبار بدهندگان در رابطه با احساساتدر اين نظرسنجي از پاسخ
هاي وقوع پيوسته در شهر بوفالو توسط يك نوجوان سفيدپوستِ معتقد به ايدئولوژي

 - پوست بودند قرباني آن سياه 13تن از  11ي كه اثهحاد –ست نژادپرستانه پرسش شده ا
ها را غمگين و اند كه اين واقعه آنكنندگان اظهار داشتهدرصد از مشاركت 70كه در پاسخ 

  حادثه خشمگين هستند. اند كه از وقوع ايندرصد گفته 62
درصد  34، كرده يناراحتدهندگان از اين حادثه ابراز پاسخ از گفتني است كه بيش از نيمي

اند كه بر اثر اين درصد اظهار داشته 21شان شده، اند كه اين واقعه موجب هراسگفته
 اند.حساس تعجب كردهادرصد نيز  8اند و جريان شوكه شده

 30تا  28هاي خوانيم كه نظرسنجي مزبور در فاصله روزدر پايان اين گزارش مي
ايي انجام شده و حاشيه خطاي ت آمريكپوسياهشهروند س 806با مشاركت  ماهارديبهشت

 .4درصد بوده است 4,5آن به اضافه يا منهاي 
  
  
  

                                                            
  تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  4

https://thehill.com/blogs/blog‐briefing‐room/3496738‐75-�ercent‐of‐black‐americans‐fear‐

physical‐attack‐based‐on‐their‐race‐poll 
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  در قبال تلفات غيرنظاميان در سوريه متحدهاياالترويكرد معيوب نيروي نظامي  -3
، بررسي 1401 ماهارديبهشت 29شنبه بان حقوق بشر در روز پنجبه گزارش سازمان ديده
 2019ي آمريكا در زمينه حمله به سوريه در سال نظام روهايانجام شده از سوي ني

ميالدي، حاكي از نواقص بنيادين و متداوم رويكرد دولت اين كشور در حوزه 
  پذيري در قبال آسيب وارد آوردن به غيرنظاميان است.مسئوليت

دام ، اقماهارديبهشت 27شنبه در روز سه متحدهاياالتبر اساس اين گزارش، وزارت دفاع 
به نواقص موجود در  اگرچهاي از گزارش خود نموده است كه در آن شار تنها چكيدهه انتب

معيوب بوده و نشاني از  شدتبهبررسي ابتدايي اين حمله اذعان شده، اما اين چكيده 
  شود.پذيري در آن مشاهده نميمسئوليت

نواقص وجود  اكي ازاين در حالي است كه اطالعات به دست آمده از اين حمله هوايي ح
 ازجملهكه  ،هاي پسين بوده استگيري چه در تحقيقات آغازين و چه بررسيقابل پيش

توان به مواردي چون، فقدان شفافيت، فقدان اطالعات به دست آمده از شاهدان، ارائه مي
پذيري پذير از عملكرد نيروهاي نظامي مزبور و امتناع از مسئوليتانعطاف شدتبهتعريفي 
  ديده اشاره كرد.غيرنظاميان آسيب خسارات و جبران

به نه  متحدهاياالتبان حقوق بشر در اين گزارش بر ضرورت اقدام نيروهاي نظامي ديده
تنها رفع نواقص آشكار در فرآيند تحقيقات خود، بلكه لزوم انتشار كامل بررسي انجام شده 

و ممانعت از وقوع  ربانيانهاي قهنمادي از احترام به خانواد عنوانبهدر اين زمينه، 
 كند.هاي آتي اين چنيني تأكيد مياستفادهسوء

ميالدي، در نتيجه حمله هوايي  2021به گزارش روزنامه نيويورك تايمز در ماه نوامبر سال 
ها تن از غيرنظاميان به منطقه باغوز در سوريه، ده 2019در ماه مارس سال  متحدهاياالت

اي از اقدامات قاله همچنين به مستندسازي مجموعه. اين مت دادندجان خود را از دس
هاي ناشي از اين برخي از مسئوالن وزارت دفاع در راستاي پنهان نگاه داشتن ميزان آسيب

 حمله به غيرنظاميان پرداخته است.

بر اين اساس اندكي پس از انتشار مقاله روزنامه نيويورك تايمز، لويد آستين، وزير دفاع 
، دستور بررسي حقايق اين حمله و صالحيت تحقيق انجام شده در اين زمينه تحدهماياالت
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هاي غيرنظاميان و را صادر و پس از گذشت چندين ماه، اقدام به ايجاد طرح كاهش آسيب
واكنش به آن نمود. گفتني است كه در پي اين تحول خالصه اجرايي بررسي انجام شده از 

اي از نيويورك تايمز به نقل از منابع دفاع و مقالهز وزير داشتي ااين حمله، به همراه ياد
رتبه نظامي انتشار يافت، اما نسخه كامل اين بررسي محرمانه باقي مانده و در اختيار عالي

 عموم قرار نگرفت.

وب د عياين در حالي است كه اطالعات به دست آمده از اين بررسي نظامي نشان از وجو
 جام شده در اين رابطه دارد.ازين انحقيق آغو نواقص جدي در ت

بان حقوق بشر در پايان بر ضرورت تصويب اليحه حمايت از گزارش سازمان ديده
ماه مه سال جاري ميالدي در كنگره ارائه شد،  اوايلغيرنظاميان در عمليات نظامي كه در 

اصالح كه به  عهد شدهنيز مت متحدهاياالتوزير دفاع  كهنياتأكيد نموده است، با توجه به 
  .5روند ممانعت از آسيب غيرنظاميان و چگونگي واكنش در قبال آن پردازد

  
  قابله با ناپيدايي نژادپرستي ضدآسياييم -4

، به 1401 ماهارديبهشت 28مؤسسه پژوهشي بروكينگز در گزارشي در روز چهارشنبه 
زاس يالت تگا س درشهر داالنشين ايزي در آرايشگاهي در منطقه كرهحادثه اخير تيراندا

جرم  عنوانبهاي شده و پليس اكنون آن را اشاره كرده است كه موجب جراحت سه زن كره
ي ديگر جرمي كه شايد با دو حادثه تيرانداز –ست اپراكنانه مورد تحقيق قرار داده نفرت

  تبارها در اين منطقه در ارتباط باشد.آسيايي وكاركسبدر محل استقرار 
كشتار  تبارها از زمان وقوع حادثهشونت و نژادپرستي عليه آسياييگزارش، خساس اين بر ا

اي كه حادثه –اي داشته است جمعي سال گذشته در شهر آتالنتا افزايش قابل مالحظه
تبار بودند. اين در ها زنان آمريكايي آسياييتن از آن 6تن شد كه  8منجر به كشته شدن 

  گيرند.يميده ي به اين پديده نكرده و آن را نادن اعتنايكا همچناحالي است كه مردم آمري

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

 https://www.hrw.org/news/2022/05/19/us‐flawed‐military‐review‐civilian‐casualties‐syria 
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 ينفرت پراكنبه گزارش اين انديشكده، پيمايش ملي انجام شده توسط ائتالف مبارزه با 
، حاكي از آن 6تبار و ساكنان جزاير پاسيفيك و سازمان مومنتيوها آسياييعليه آمريكايي

ان آمريكا، از آغاز شيوع بيماري ز شهروندن گروه اپراكنانه عليه اياست كه جرائم نفرت
آمريكايي  6ميالدي، از هر  2021اي كه در سال افزايش داشته است، به گونه 19 –كوويد 
، 2020تبار بزرگسال، يك تن در معرض اين جرائم قرار گرفته كه اين آمار در سال آسيايي

  تن بوده است. 8يك تن از ميان 
يشاپيش به پ) اين آمار 2022نخست سال جاري ميالدي ( ههماسهدر اين در حالي است كه 

رستي زايش نژادپنفر رسيده و احتمال دارد كه روند مزبور با توجه به اف 12يك نفر از ميان 
  همچنان تداوم يابد. تبارهاييايضد آس

تبار در هاي آسياييمطابق با گزارش مؤسسه بروكينگز شاخص رديابي اجتماعي آمريكايي
ك تن بر شهروند آمريكا، ي 5ميالدي نشانگر آن است كه از هر  2022ل ر در سااين كشو

اي مسئول شيوع بيماري تبار دست كم تا اندازههاي آسيايياين باور است كه آمريكايي
رد تن برآو 10يان اين ميزان در سال گذشته يك تن از م كهيدرحالاند، بوده 19 –كوويد 

  شده است.
به  د كهبيشتري از مردم آمريكا در حال حاضر باور دارن ين ميزانكه همچن گفتني است

ه امي به جا بوداقد» ويروس ووهان«و » ويروس چيني« عنوانبهشمار آوردن ويروس كرونا 
ه بتبارها وفاداري بيشتري شهروند آمريكايي يك تن معتقد است كه آسيايي 3و از ميان هر 

ميالدي، يك  2021دارند، كه اين آمار در سال  دهمتحاياالتكشور مبدأ خود در قياس با 
 نفر بوده است. 5نفر از ميان هر 

ز ااسي از سوي ديگر در اين گزارش آمده است كه ناپيدايي نژادپرستي ضدآسيايي انعك
 درصد از شهروندان 58اي كه تبارها در تصور مردم آمريكا است، به گونهناپيدايي آسيايي
ها آن درصد از 42تبار سرشناس نبوده و ريكايي آسياييام يك آمبه ذكر ناين كشور قادر 

 تبارها را در ياد ندارند.اي تاريخي يا سياستي در ارتباط با آسيايينيز تجربه

                                                            
٦ Momentive 
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هاي ديگري چون تخصيص بودجه توان در حوزهمطابق با اين گزارش اين ناپيدايي را مي
  نيز مشاهده كرد. دهمتحاياالتهاي آموزشي در مدارس و تدوين برنامه

تبار در هاي آسياييكند كه شمول آمريكاييگزارش اين انديشكده در پايان تأكيد مي
ها موجب ديده شدن اين قشر از هاي آموزشي، مفاد درسي و ديگر عرصهها، دورهپروژه

جامعه آمريكا و كاهش تعصبات ضدآسيايي در نهادها و موازين كشور شده و از 
تبارها هايي كه نه تنها به آسياييكليشه –آورد انعت به عمل ميمخرب مم هايسازيكليشه

 .7آوردپوستان ساكن آمريكا نيز آسيب وارد ميبلكه ساير رنگين
  
  دگستري اين كشوردر سالح بر اساس گزارش وزارت دا متحدهاياالتغرق شدن  -5

ديد دولت ش جبه گزار، 1401 ماهارديبهشت 28شبكه خبري يورونيوز در روز چهارشنبه 
ه طي دو ده متحدهاياالتدر گرم  سالحسازندگان آمريكا اشاره كرده است كه بر اساس آن 

ند كه از اين تعداد اهتوليد كرد ميليون اسلحه 139بيش از ، تاكنونميالدي  2000از سال 
 است.و به بازار تجاري عرضه شده توليد  2020در سال تنها  سالحميليون  11,3

م از گر سالحميليون  71حدود  ،ه زمانيكند كه در همين بازكيد ميأش همچنين تگزاراين 
هزار  500 وميليون  7ميزان صادرات آن تنها  كهيدرحال ،آمريكا شده وارد كشورهاي ديگر

سالح دهد چرا ميزان خشونت، قتل و خودكشي با آماري كه نشان مي - بوده است قبضه
 .افزايش يافته است يزانين مبه ا متحدهاياالتدر  گرم

هاي تهاجمي به استفاده از سالح شهروندان آمريكا مزبور حاكي از آن است كه گزارش
و  شتهعالقه دامورد كاربرد قرار گرفته، ها نيمه اتوماتيك كه در بسياري از تيراندازي

كه  اندنموده نمتري ارزاميلي 9هاي نيمه اتوماتيك تپانچه اقدام به خريد انبوهي ازهمچنين 

                                                            
  ينك:قابل بازيابي در لگزارش مؤسسه پژوهشي بروكينگز.  7

 https://www.brookings.edu/blog/how‐we‐rise/2022/05/18/����������g‐the‐invisibility‐of‐
anti‐asian‐racism/?utm_campaign =Brookings%20Brief&utm_ medium= email &utm_ 
content=213598880&utm_source=hs_email 



  10                                                                                                                              18گزارش راهبردي 

 

اين نيروهاي پليس  توسط سالحي كه بيشتر - بسيار ساده و آسان است نيزاستفاده از آن 
  گيرد.كشور مورد استفاده قرار مي

 هاي فاقد شماره پالك ياانبوهي از سالحوجود همچنين در مورد اين گزارش در ادامه 
اخته سه بعدي چاپگرهاي سايي كه با هو نيز سالح» ارواح هايسالح«موسوم به  ،ثبت
ين اكه كرده  خاطرنشانوزارت دادگستري آمريكا و از اين رو  هشدار داده است ،شوندمي

  .است سالححال غرق شدن در  كشور در
اي هاي گستردههاي اخير مخالفترسد كه در سالبت ميثكننده در حالي به اين آمار نگران

ع از هاي قدرتمند ماناما البي صورت گرفته، حه در آمريكاآزاد اسل خريدوفروش در قبال
  .اندشدهآن  خريدوفروشممنوعيت 

 به تازگي هاز بيماريامركز كنترل و پيشگيري خوانيم كه از سوي ديگر در اين گزارش مي
ميالدي  2020در سال  متحدهاياالتدر  سالحناشي از  وميرمرگ ميزانكه  نمودهاعالم 

  .يخي داشته استافزايش تار
قتل با سالح گرم فقره  350هزار و  19آمار ميالدي،  2020اين در حالي است كه در سال 

درصد افزايش داشته  35حدود  2019سال  در قياس باكه رسيده  به ثبت متحدهاياالتدر 
مورد بوده  245هزار و  24ها با سالح گرم، تعداد خودكشي، 2020است. همچنين در سال 

 .8درصدي برخوردار بوده است 1,5از افزايش  آن، گذشته نسبت به سال داًمجدكه 
  
زي وجود نژادپرستي سيستميك در شهر بوفالوي آمريكا پيش از وقوع حادثه تيراندا -6

  جمعي اخير
، به اقدام 1401 ماهارديبهشت 27شنبه بان حقوق بشر در گزارشي در روز سهسازمان ديده

كتي در شهر بوفالو در ايالت دازي در سوپرمارساله، به تيران 18يك نوجوان سفيدپوست 
نشين پرداخته كه تحت تأثير ايدئولوژي پوستاي عمدتاً سياهنيويورك و منطقه

تن ديگر  3پوست و مجروح شدن شهروند سياه 10سفيدبرترپنداري موجب كشته شدن 

                                                            
  ي در لينك:گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازياب 8

 https://per.euronews.com/2022/05/18/justice‐dept‐says‐us‐is‐flooded‐with‐guns 



  11                     )          4( ا و فرانسه، بريتانياياالت متحده آمريكا، كانادانگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

تن پوست و دو سياهتن از قربانيان اين حادثه  11شده است. اين در حالي است كه 
  اند.هسفيدپوست بود

نام داشته و توسط مأموران  9بر اساس اين گزارش، مهاجم مزبور كه پيتون اس. گندرون
اي با بزرگترين درصد منطقه –پليس دستگير شده، جهت رساندن خود به بوفالوي شرقي 

نيويورك مايل از محل زندگي خود در جنوب ايالت  200بيش از  –پوست ساكنان سياه
 كرده است. رانندگي

يش و اي كه اين نوجوان مورد تهاجم قرار داده است، پيشاپاين در حالي است كه جامعه
ه بهاي ناشي از آن را تجربه كرده بودند، با توجه هاي متمادي نژادپرستي و آسيببراي قرن

سكن، يكي از هاي نژادپرستانه و قوانين حوزه مبنديشهر بوفالو به دليل منطقه كهنيا
  .آيد كه جداسازي در آن صورت گرفته استبه شمار مي متحدهاياالتترين شهرهاي هعمد

آميز در قبال جوامع هاي تبعيضبان حقوق بشر اتخاذ ديگر سياستبه گزارش سازمان ديده
توان به اقداماتي كه مي هازجملها نهاده است كه ار مشابهي بر آنپوست تأثير دهشتبسياه
هايي هري شده، سياستشتان به دليل بازسازي فضاي پوسعمدتاً سياه خانمانيجر به بيمن

اقدام  پوستان در برخي از مناطق شهر ممانعت به عمل آورده و همچنينكه از زندگي سياه
پوست اشاره كرد كه ايالتي از ميان جوامع سياههاي بينها به تأسيس بزرگراهشهرداري

  كشور است. داري در اينبردهيادگار زنده ميراث 
مهم  واملعگزارش اگر چه دسترسي آسان شهروندان آمريكا به سالح گرم يكي از  نيبنابرا

آيد، اما انگيزه افرادي كه مرتكب اين به شمار مي ينظامشبهحمالت  گونهنياوقوع 
درست نا شوند، عمدتاً از ايدئولوژي برترپنداري سفيدپوستان و نشر اطالعاتجنايات مي
وده بها و فضاي مجازي قابل دسترس به سهولت در رسانه گيرد كهنه نشأت ميدر اين زمي

  زنند.هاي عمومي نيز به آن دامن ميمداران و ساير چهرهو حتي سياست
هاي فدرال، ايالتي و گزارش مزبور در پايان بر ضرورت اتخاذ اقدامات الزم از سوي مقام

هاي ز قوانين و سياستيراث به جا مانده اسيستميك، تبعيض و ممحلي در قبال نژادپرستي 

                                                            
٩ Payton S. Gendron 
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پوستان كه موجب انزواي اين جوامع شده، تأكيد كرده و جبران خسارات و ضدسياه
  آورد.پوست را الزامي به شمار ميهاي ناشي از اين دست حوادث براي جوامع سياهآسيب

ان و پايبندي ه از سوي سياستمدارهاي نژادپرستانضرورت نفي و محكوميت اين ايدئولوژي
، تعديل محتواهاي انتشار يافته ازجملههاي حقوق بشري خود هاي اجتماعي به مسئوليتشبكه

  .10بان حقوق بشر در اين گزارش استهاي سازمان ديدهدر اين فضاها، از ديگر توصيه
  
زارش بر اساس گ متحدهاياالتودكان بومي در مكان دفن ك 50وجود دست كم  -7

  ن كشورتحقيقي دولت اي
، به نقل از خبرگزاري 1401 ماهارديبهشت 22شنبه روزنامه اينديپندنت در روز پنج

روزي نهنخستين گزارش تحقيقي دولت فدرال آمريكا درباره مدارس شبااسوشيتدپرس، به 
ن بومي در محل دفن كودكا 50كم  دست دهدكه نشان مي پرداخته استبوميان اين كشور 

 د دارد.جوو متحدهاياالتراسر س

 هايمقام زا نقل به گزارشي  در ،ماهارديبهشت 21سوشيتدپرس روز چهارشنبه اخبرگزاري 
 400هاي ابتدايي قرن نوزدهم، بيش از سال، از سال 150در طول  كه نوشت آمريكا دولتي

  ند.اكردهيميت فعال متحدهاياالتدر  جهت جذب كودكان بوميروزي مدرسه شبانه
 دپوستانمدارس با هدف ادغام در جامعه سفياين كودكان بومي در رش، بر اساس اين گزا
و  شده منع و از صحبت كردن به زبان مادري خود جدا شانيهاخانوادهاز  ،مهاجر مسيحي

  گرفتند.را فرا ميهاي مسيحيت زبان انگليسي و آموزه
عرض فتن كودكان بومي در مر گرهاي متعددي در زمينه قراگفتني است كه گزارش

  خورد.مدارس به چشم مي رفتار در اينسوء
روزي ، برخي از مدارس شبانهي متماديهاههدولت آمريكا براي دمطابق با گزارش مزبور، 

مدارس  اين برخي ديگر از مديريت كهيدرحال، كردهمياداره مستقيم  طوربهخود بوميان را 
هاي بودجه با تكيه بربوده است كه تستان و ساير كليساها بر عهده كليساهاي كاتوليك، پرو

                                                            
  حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: بانگزارش سازمان ديده 10

 https://www.hrw.org/news/2022/05/17/mass‐shooting‐systemic‐racism‐affected‐east‐
buffalo‐community 
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فعاليت » متمدن كردن بوميان«ارچوب سياست دولتي موسوم به هدولت فدرال و در چ
  اند.نمودهمي

دهد كه بسياري از كودكان بومي اين هاي دولتي آمريكا نشان ميگزارش تحقيقي مقام
  ند.هاي خود را نديدمدارس، ديگر هرگز خانواده

ودك ك 500كم  مرگ دست كه نويسدميخود  ي ديگري از گزارشسوشيتدپرس در بخشا
هاي ، مقامحالنيباابه ثبت رسيده است.  متحدهاياالتروزي در سراسر مدرسه شبانه 19در 

ي تواند به هزاران يا حتباخته ميكه آمار كودكان بومي جان انداظهار داشتهدولتي آمريكا 
  رد برسد.ها هزار موده

ست كه اشاره شده ا نيزدولت فدرال آمريكا به اين نكته  ش تحقيقيارگز  در بخشي از
ن كيلومتر و صدها يا حتي هزارا ونشانناميبباخته، اغلب در گورهاي كودكان بومي جان

  اند.شان دفن شدههايدورتر از محل زندگي قبيله و خانواده
طالعات بيشتر، شمار آوري اند كه با جمعاهردييد كأهاي وزارت كشور آمريكا تمقام

  .11ها ممكن است تغيير كندمدارس و نيز گستردگي آن
  

  *كانادا
 ران جوامع بومي كانادا از ملكه بريتانيا جهت عذرخواهي به دليلدرخواست رهب -1

  با اين جوامع (كانادا) هاي اين كشوررفتار دولت
رهبران بوميان ، 1401 ماهارديبهشت 29شنبه نجبه گزارش شبكه خبري بي.بي.سي در روز پ

، 12چارلز، وليعهد بريتانيا كه به آن كشور سفر كرده استپرنس كانادا در مالقات با 
كانادا هاي دولتهايي از رفتار گذشته جنبه دليلبه  خواستار آن شدند كه ملكه اليزابت دوم

                                                            
  گزارش روزنامه اينديپندنت به نقل از خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك: 11

https://b2n.ir/a61946 
لكه براي يك سفر سه روزه به كانادا دوشس كورنوال، به مناسبت هفتادمين سالگرد آغاز سلطنت مپرنس چارلز و همسرش،  12

ترين دوره سلطنت بوده ر، سالمندترين فرمانروا با طوالنيساله شد و در تاريخ اين كشو 96اند. ملكه بريتانيا ماه گذشته رفته
  است.
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كشور كانادا كه ملكه بريتانيا رياست  گفتني است .نمايدعذرخواهي  از آنان رسماً ،با بوميان
  ده دارد.را نيز بر عه

در راستاي كانادا  گذشته هايهاي دولتبرنامهبر اين اساس رهبران جوامع بومي، 
قدامات ااين را محكوم كرده و  اين جوامعكودكان و نوجوانان  يكشسازي و نسلهمگون

رهنگ و ف ءقابه منظور ال ي مزبورهامهبرنا گفتني است كهاند. شايسته عذرخواهي دانستهرا 
راي بالش تتدوين شده بود و رهبران بومي آن را  بومي شيوه زندگي كانادا به نوجوانان

  آورند.به شمار مينابودي فرهنگ قومي خود 
ه روزي وابسته بنوجوانان بومي در مدارس شبانهالزم به يادآوري است كه كودكان و 

ط شراي دليلان به تعدادي از آنگرفتند و و اذيت قرار ميكليساي انگليكن مورد آزار 
، ز اين رواجان خود را از دست دادند. مسئوالن آن و رفتار نادرست اين مدارس نامناسب 

 وموضوع بدرفتاري با نوجوانان بومي به يك رسوايي ملي در كانادا تبديل شده 
اي رئيس كليس عنوانبه بريتانياط ملكه هايي براي عذرخواهي رسمي توسدرخواست

  را به همراه داشته است. يكنانگل
 تپس از مالقا آرچيبالد، رئيس مجمع ملي اقوام اوليه كانادا، روز آن ،بر اساس اين گزارش

عان لكه اذب، نمودهعذرخواهي نبه صراحت وليعهد بريتانيا  اظهار داشت كهبا پرنس چارلز 
شكست  بوميان اين كشوروابط با رهاي كانادا در مديريت مطلوب كه دولت داشته
  ند.اهخورد
ت در تنها گام نخسبلكه  ،در عين حال افزود كه اظهارات پرنس چارلز كافي نيستوي 

 جهتدر  اقداميو زماني كه عذرخواهي كامل صورت بگيرد،  آيداين مسير به شمار مي
  بومي انجام پذيرفته است.تسكين آالم مردمان 

اي الترين مقام روحاني كليسي، سراسقف كانتربري و باجاستين ولبگفتني است كه 
قبال كليساي انگليكن در  دهشتبارت اجنايدليل به  در سفر اخير خود به كانادا نيز ،انگليكن
 آن مردم بومي در قبالور و براي گناهان بزرگ كليسا اين كش روزيشبانه مدارس

  . 13نمودعذرخواهي 
                                                            

  :گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك 13
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، پاپ 1401 اهمتبهشاردي 23در روز جمعه  همچنين به گزارش شبكه خبري الجزيره
ر و با هاي جهان، در ماه ژوئيه سال جاري ميالدي به كانادا سففرانسيس، رهبر كاتوليك

اند، روزي اين كشور قرار گرفتهاستفاده مدارس شبانهبازماندگان جوامع بومي كه مورد سوء
  ديدار خواهد كرد.

كاب اعضاء اين كليسا ميالدي (آوريل) براي ارتاين در حالي است كه پاپ در ماه گذشته 
 .14آزار و اذيت كودكان بومي در اين مدارس عذرخواهي نموده بودبه 
  
پذيري اين كشور در قبال پوستان كانادا در خصوص آسيبسياه هشدار جامعه -2

  پراكنانهجرائم نفرت
و در پي  1401 ماهارديبهشت 26شبكه خبري سي. بي.سي در گزارشي كه در روز دوشنبه 

تي وپرماركسدر  هم به نژادپرستي به تيراندازي و كشتار مردمك نوجوان آمريكايِي متاقدام ي
نتشر نمود، از هشدار م ي نيويوركنشين در شهر بوفالوپوستاي عمدتاً سياهدر محله

پذيري اين كشور نيز در پوستان كانادا در خصوص عدم ايمني و آسيباعضاء جامعه سياه
  خبر داد. پراكنانهبال جرائم نفرتق

پراكنانه هاي آماري كانادا حاكي از آن است كه جرائم نفرتبر اين اساس، يكي از گزارش
 درصد 96در اين كشور،  19 –ماري كوويد پوست در جريان شيوع بيعليه جوامع سياه

ص صوافزايش يافته است كه بايد موجبات نگراني جدي مردم و مسئوالن آن را در خ
  د.و تنوع نژادي فراهم آور مباحثي چون، رواداري
ا مورد ركند كه رهبران كانادا بايد موضوع برترپنداري سفيدپوستان اين گزارش تأكيد مي

هاي راست افراطي هاي گروهپراكنانه و خشونتتوجه قرار داده و در قبال جرائم نفرت
  گري بيشتري از خود نشان دهند.كنش

                                                                                                                                                            
 https://www.bbc.com/persian/world‐61510814 
١٤https://www.aljazeera.com/news/2022/5/13/pope‐to‐visit‐canada‐in‐july‐to‐meet‐
residential ‐school‐survivors 
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اي كشيدن چهره تصويركانادا در تالش براي به هاي مزبور، اگر چه مقاممطابق با گزارش 
هاي ن، نهادآدان روادارانه و پذيرا از اين كشور هستند، اما بنا بر اظهارات برخي از شهرون

 امري كه بايد –كند نرم مي وپنجهدستروزانه با موضوع نژادپرستي  طوربهاين كشور 
 ا فراهم آورد.ر آن موجبات نگراني مسئوالن

ي ميون كاناداييك راننده كا مثال، مواردي چون اقدام عنوانبهشبكه خبري گزارش اين 
وع ها، تيراندازي مرگبار به وقاي مسلمان و كشتن آنبرترپندار به زير گرفتن خانوادهسفيد

هاي پيوسته در مسجد شهر كُِبك و اقدام برخي از مردم اين كشور به آويختن پرچم
 كند.نشان ميسر در منازل خود را خاطر سيون (نماد نژادپرستي) بركنفدرا

ن اين گزارش بر ضرورت آموزش كودكان در مدارس در اين زمينه، اتحاد تمامي ادر پاي
هاي مردم كانادا در راستاي مبارزه با نژادپرستي سيستميك و وضع قوانين و اتخاذ سياست

  15.16د شده استتر از سوي دولت در اين رابطه تأكيمستحكم
  
  

                                                            
  گزارش شبكه خبري سي. بي.سي. قابل بازيابي در لينك:  15

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/buffalo‐shooting‐canada‐1.6455390 
  ين:هاي پيشگزارش مرتبط در گزارش 16

  اطلب در ارتش كانادسفيدپوستان برترياز سوي  اقدامات نژادپرستانهافزايش شديد *
وسط هيأت ت، منتشر نموده به گزارش تهيه شده 1401ارديبهشت ماه  6شنبه شبكه خبري يورونيوز در گزارشي كه در روز سه

 اناداكگرايان در ارتش و ساير افراط طلبان سفيدپوستبرتريكننده شمار فره دولت كانادا مبني بر افزايش نگرانمشورتي چهار ن
  اند.نداده را انجام كن كردن اين باورهاريشه جهتاقدامات كافي  نيز فرماندهان كانادايي پرداخته، ضمن تأكيد بر اين كه

هوديان و همچنين پوستان، مسلمانان، يعليه سياه كانادايي انسوي سفيدپوستنژادپرستي گسترده از   بر اساس اين گزارش،
  .شودهاي نظامي ارتش كانادا مشاهده ميرده يدر ميان تمام، گرايانمانند همجنس ،هاي جنسياقليت

ر ديستماتيك تي سپرس، ضمن تأييد وجود نژادآنيتا آناند، وزير دفاع كانادا كه خود اصالت هندي داردمطابق با اين گزارش 
ر آمريكا ميليون دال 256 مجموع درخاطرنشان كرد كه  اي اين پديده،رفع ريشه ارتش اين كشور و تأكيد بر ضرورت بررسي و

 .نگرش در ارتش در نظر گرفته شده استنوع در بودجه اخير دولت فدرال براي تغيير فرهنگ و 
 رفتارهايوءسدهد كه عالوه بر شان ميهمچنين ن است، ي كانادايي داشتههااي در رسانهگزارش منتشر شده كه بازتاب گسترده

پوست در ارتش طلب سفيدهاي برتريخشونت، جرايم ناشي از نفرت، رفتارهاي افراطي و وابستگي به گروهاِعمال جنسي و 
  .كانادا به شدت در حال افزايش است

و  تر شدهايهاي خود حرفهها و وابستگيراطي در پنهان كردن فعاليتهاي افگروه ءكه اعضا كندميكيد أاين گزارش همچنين ت
ها يا افراد هاي ارتش براي شناسايي گروهكنند. اين در حالي است كه تالشنت استفاده مياز رمزگذاري و دارك به عنوان مثال

  ت.بسيار ناكارآمد اس گرا همچنانافراط
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  ا*بريتاني
بررسي بر اساس فغانستان از ابريتانيا عمليات خروج در  »فاجعه و خيانت«وقوع  -1

  اين كشوركميته پارلمان 
 فراحزبي نمايندگان، 1401 خردادماه 3شنبه به گزارش شبكه خبري بي.بي.سي در روز سه

نستان در ت خروج اين كشور از افغابررسي عمليا در زمينهبريتانيا در گزارشي تحقيقي  پارلمان
اند. در اين گزارش آمده ، آن را يك فاجعه و يك خيانت توصيف كردهميالديسال گذشته 

 .17به منافع بريتانيا آسيب خواهد زد ي متماديهاكه اين ناكامي براي سالاست 
، در روند كميته روابط خارجي مجلس بريتانيا گفته است كه در اينبر اساس اين گزارش، 

و  ساختاري مدهايرآناكا«هاي الزم، ريزيديپلماسي و برنامهاتخاذ ت، اطالعاارائه زمينه 
 ل از دست دادن، در شرايطي كه بسياري از مردم در حاوجود داشته است» مديريتسوء

  ند.اهجان خود بود
 ابابطه ردر  نهاديك سخنگوي وزارت خارجه بريتانيا از عملكرد اين اين در حالي است 

 ا بررسيهاي كميته پارلمان راست كه يافته اظهار داشتهاع كرده و وج از افغانستان دفخر
  و به آن پاسخ خواهد داد. نموده

 قت ومينيك راب، وزير امور خارجه وااين واقعيت كه د كه در اين گزارش آمده است
تصرف  هبا ر ان، در زماني كه طالبان پايتخت افغانستبريتانيا بوريس جانسون، نخست وزير

م براي اراده الز و فقدان عدم جديت مايانگر، نبردندبه سر مي، در مرخصي ودنددرآورده ب
  در يك وضعيت اضطراري ملي است.كشور هبري ار

هاي ، يافتهكارنماينده حزب محافظه و تام توگنهات، رئيس اين كميتهبر اساس اظهارات 
  شود:كليدي اين تحقيق شامل موارد زير مي

                                                            
بررسي نقش و كارايي  هدر زمين تحقيق بريتانيا اي در پارلمانكميته ميالدي، 0212 سال در سپتامبرگفتني است كه در ماه  17

  .را آغاز كرد آنو پس از خروج از عمليات خروج، در جريان  پيشدر روزهاي  اين كشور وزارت امور خارجه
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 الكارآمد در قب هايواكنشنشان دادن يا  هاي الزمريزيبرنامهام انجدولت بريتانيا در  -
خص شده مشميالدي  2020ماه فوريه سال تصميم آمريكا براي خروج از افغانستان كه از 

  ناكارآمد عمل كرده است.بود، 
با  نافغانستا دممر تخليه جهت آوردن بستر الزمفراهم  زمينهوزارت خارجه بريتانيا در  -

  ناكام مانده است.لث كشورهاي ثا هماهنگي
كه از  فغانستاناآن دسته از مردم در زمينه تخليه دقيقي ريزي برنامه گونهچيه -

لت بريتانيا دو مستقيم از سوي طوربهاما ، حمايت كرده اين كشورهاي بريتانيا در مأموريت
 .استخدام نشده بودند، وجود نداشته است

رفتن  به از دستمنجر زماني، حساس برهه يه در ت تخلعملياانجام مديريت در سوء -
 هاي الزم جهت خروج صدها تن از مردم اين كشور و احتماالً به بهاي از دستفرصت

  شان تمام شده است. رفتن جان
 ازميان غيرنظا تا پايان عمليات تخليهوزير خارجه بريتانيا درك و توجيه اين واقعيت كه  -

  ناپذير است.امكاننگشته، بازاز مرخصي افغانستان 
تخليه  تصميم براي خصوص در هاي اين كميتهپرسشوزارت خارجه به هاي پاسخ -

گمراه كننده عامدانه  طوربهدر اغلب موارد و   »نوزاد«سسه خيريه ؤحيوانات تحت مراقبت م
  .18اندبوده

  
 شوربه اين ك انانتقال پناهجوي جهتشان ندا از توافقآبريتانيا و روهاي دفاع مقام -2

  در برابر سازمان ملل
خارجه  ، وزراء1401 ماهارديبهشت 30به گزارش شبكه خبري يورونيوز در روز جمعه 

يرش و وه پذتوافق دو كشور بر سر نحبريتانيا و روآندا به منظور ارائه توضيح در خصوص 
  .متحد در ژنو رفتند رسيدگي به درخواست پناهجويان به مقر سازمان ملل

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 18

 https://www.bbc.com/persian/afghanistan‐61550481 
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 طورهبا كه ر يآن دسته از پناهجويان ،اساس آن لندن توافق دو كشور كه بري است كه تنگف
ان هاي سازماد مقامندا خواهد فرستاد، مورد انتقآبه رو ،اندغيرقانوني وارد اين كشور شده

  .ملل قرار گرفته است
 ن توافقاتقدمن ،كار بريتانياحافظهل، وزير كشور دولت متِپريتي پَمطابق با اين گزارش، 

رائه اجويان پناه مديريت جايگزين براي يحلكه راه ه استندا را متهم كردآكشورش با رو
  دهند.نمي

شورش ككه  اظهار داشتنيز  ،نداآونسان بيروتا، وزير خارجه رواين در حالي است كه 
ود افز اند. ويهريتانيا رساندگروه از پناهجوياني است كه خود را به ب نخستينآماده پذيرش 

ظر ا در نالزم براي رسيدگي به درخواست پناهندگي پناهجويان ر يسازوكارها روآنداكه 
 .گرفته است

هاي گروه از پناهجويان را طي هفته نخستينندا قرار است بريتانيا آمسئوالن رو طبق اظهارات
 پناهجو دربه پنجاه خبري بي.بي.سي،  انتقال دهد. به گزارش شبكهآتي به اين كشور آفريقايي 

بخشي  عنوانبهپناهجوياني خواهند بود كه گروه از  نخستينها شده است كه آن اعالمبريتانيا 
  .19ندا فرستاده خواهند شدآ، به رودر اين رابطهآميز دولت از برنامه مناقشه

ذيرش ا در زمينه پندآا روبتوافق بريتانيا  ،هاي سازمان مللمقاماين در حالي است كه 
خيريه، اسقف  نهاد 170اند. همچنين ها به شمار آوردهدر تضاد با حقوق آنرا  پناهجويان

 ا،بريتاني كارنمايندگان حزب محافظهبرخي از كانتربري، احزاب مخالف و  كليساي اعظم
  .رح هستنداز منتقدان اين طاين كشور، وزير پيشين ترزا مي، نخست ازجمله

شماري از  اين طرح، ياجرال به دنبا كه انددهداهاي امدادرسان گزارش زمانساهمچنين 
  .ند گرفتيش خواهپدر زندگي پنهاني به دليل هراس از انتقال به روآندا، در بريتانيا  پناهجويان

، سازمان صليب 1401 ماهارديبهشت 21به گزارش روزنامه گاردين در روز چهارشنبه 
هزار پناهجو  44نزديك به  اهجويان كه در حال همكاري باسرخ بريتانيا و شوراي پن

شان هاي محل اقامتاند كه پناهجويان در حال ناپديد شدن از هتلتند، هشدار دادههس

                                                            
١٩ https://www.bbc.com/persian/world‐features‐61449891 
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گيرانه، تمايلي به هستند و به دليل هراس از اخراج از كشور، حبس و يا ديگر تدابير سخت
  .20ها ندارنددريافت حمايت از اين سازمان

 ي مانشهاي كوچك از درياعبور قايقخوانيم كه ي ديگر در اين گزارش مياز سو
ماه  8تا  2 هايدر فاصله روز كه دهدنشان ميي آمار دولت جديدترينو  همچنان ادامه دارد

هاي كوچك وارد پناهجو با قايق 792، )ماهارديبهشت 18تا  12سال جاري ميالدي ( مه
  .نداهبريتانيا شد

ضربه بزرگي به قاچاقچيان انسان وارد  بريتانيا معتقد است كه اين طرحلت دو، حالنيباا
 اين كشورشود كه از مسيرهاي خطرناك به مي يافرادو مانع جان باختن  آوردخواهد 

 .21آيندمي
هايي را براي آن دسته از پناهجويان همچنين نگرانيمزبور توافق  مطابق با اين گزارش

  .22پديد آورده است ،برندنوني در بريتانيا به سر مياغيرق طوربهاوكرايني كه 
  
عتصاب غذاي پناهجويان تاميل كه توسط دولت بريتانيا در جزاير چاگوس در ا -3

  انداقيانوس هند محبوس شده
ها تن از پناهجويان تاميل ، ده1401 ماهارديبهشت 30به گزارش روزنامه گاردين در روز جمعه 

قلمرو  –ماه در پايگاهي نظامي در جزاير چاگوس  7مدت بيش از  از كشور سريالنكا كه به
  ند.اهاند، از سر استيصال دست به اعتصاب غذا زدمحبوس شده – 23بريتانيا در اقيانوس هند

 89تن است، بخشي از گروهي  42ها كنندگان كه تعداد آنبر اساس اين گزارش، اعتصاب
ها نيز كودك هستند. گفتني تن از آن 20ند كه يآنفري از شهروندان سريالنكا به شمار مي

                                                            
٢٠https://www.theguardian.com/world/2022/may/11/threat‐of‐being‐sent‐to‐rwanda‐
harming‐health‐of‐uk‐asylum‐seekers 
٢١ https://www.bbc.com/persian/world‐features‐61449891 

  ونيوز. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري يور 22
 https://per.euronews.com/2022/05/20/britain‐and‐rwanda‐defend‐their‐agreement‐over‐
asylum‐seekers‐in‐front‐of‐un 

 ت.اس قلمرو بريتانيا در اقيانوس هند  بخشي از ه،قرار گرفت مالديو كيلومتري جنوب جزاير 500در حدود كه  الجزايرمجمع اين 23
د. يرون رانده شدناز سرزمين مادري خود بميالدي  1970ر دههد بريتانيا توسطبودند كه  هاچاگوسي ساكنان اصلي اينجا

  .است برپا كرده گو گارسياجزيره ديه در پايگاه نظامي ها است كه يكسال آمريكا
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است كه اين گروه در ماه اكتبر سال گذشته ميالدي، از طريق اقيانوس هند ظاهرًا عازم 
دچار مشكل شده و توسط نيروهاي نظامي بريتانيا به جزيره  شانيهاقيقاكانادا بودند كه 

 انتقال يافتند. – متحدهاياالتي امنظ يكي از جزاير چاگوس و مقر پايگاه –گو گارسيا ديه

 دام اينن اقالزم به يادآوري است كه دادگاهي در بريتانيا حكمي مبني بر غيرقانوني بود
ميالدي  1968كشور به جدا نمودن جزاير چاگوس از موريتاني پس از استقالل آن در سال 

 همچنان زايراين جر ، اما دولت بريتانيا از پايان دادن به حاكميت خود به استصادر نمود
 ورزد. امتناع مي

ن از افراد اين ت 81مطابق با گزارش روزنامه گاردين، نهاد حقوقي بريتانيايي كه نمايندگي 
ها با ل آنكام گروه را بر عهده دارد، از ارتباط بسيار محدود اين گروه و حتي قطع ارتباط

 است. دهبر داخشان در اين جزيره هفته نخست حبس 6جهان خارج در 

ت كانابر اين اساس، اين گروه از شهروندان سريالنكايي در اردوگاهي به دور از ام
ها هاي جزيره تفهيم شده كه آنشوند و به مقامداري ميگو گارسيا نگاهخدماتي جزيره ديه

ي ستاهيچ اقدامي در را كهيدرحالالمللي هستند، هاي بيندر صدد برخورداري از حمايت
 نشده است. شان اتخاذناهجوييد پآغاز رون

ه به سه نام تاكنونافزايد كه نهاد حقوقي نماينده اين گروه، اين گزارش در ادامه مي
ها ضمن هشدار در زمينه قرار گرفتن اين هاي مسئول در بريتانيا نگاشته و در آنمقام

ين اقض اهاي جدي در صورت استرداد به سريالنكا، بر تنبپناهجويان در معرض آسي
 است. از سوي المللي تأكيد نمودهاقدام با تعهدات بريتانيا بر اساس حقوق داخلي و بين

وم ماس متداتهاي بريتانيا از امكان برقراري ديگر مطابق با مفاد نامه مزبور، ممانعت مقام
مي شان، اقدااعضاء خانواده و نماينده حقوقي ازجملهافراد اين گروه با جهان خارج، 

 ي است.رقانونغي

كنجه و شكند كه اين گروه سريالنكايي مشتمل بر قربانيان اين نامه همچنين خاطرنشان مي
روحي و رواني به شدت  هستند كه به لحاظ –ها زير ده سال بسياري از آن –كودك  20

 اند.دچار استيصال و افسردگي شده
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و با شكست گروه  ميالدي 2009الزم به يادآوري است كه جنگ داخلي سريالنكا در سال 
هاي حقوق سازمان طلب تاميل، موسوم به ببرهاي تاميل پايان يافت، اما گزارشجدايي

بشري و سازمان ملل حاكي از آن است كه اعضاء اين گروه طي دو سال گذشته با افزايش 
  .24اندشان مواجه بودههاي خودسرانه و مصادره امالكآزار و اذيت، نظارت، حبس

  
  هاي ماهيگيري بريتانياو ضرب و شتم كارگران مهاجر در كشتيتثمار اس -4

، مطالعه انجام گرفته از 1401 ماهارديبهشت 27شنبه به گزارش روزنامه گاردين در روز سه
داري مدرن برده كه به بررسي -سوي پژوهشگران آزمايشگاه حقوق دانشگاه ناتينگهام 

 طوربههاي بريتانيايي استفاده در كشتيوءار و سحاكي از آن است كه استثم –پردازد مي
  گسترده در جريان است.

 ه پيمايشبهاي ماهيگيري بريتانيا كه بر اين اساس، يك سوم از كارگران مهاجر شاغل در كشتي
متوسط  طوربهساعت در روز جهت كسب دستمزد  20اند، پژوهشي اين مركز پاسخ گفته

هاي فيزيكي ها نيز در معرض خشونتدرصد از آن 35و  كنندپوند در ساعت كار مي 3,51
  هاي جنسي، كار اجباري و اقدامات نژادپرستانه قرار دارند.خشونت ازجملهمتداوم، 

ند نكا و هريالمطابق با اين گزارش، كارگران از كشورهايي چون، فيليپين، اندونزي، غنا، س
ام ستخداري بريتانيا به ماهيگي با دريافت رواديد ترانزيت (گذر موقت) از سوي صنعت

اها و اي كه با توجه به وابسته نمودن همه جانبه اين كارگران به ناخدشيوه –آيند درمي
 سازد.ها را قانوني ميها، استثمار آنصاحبان كشتي

نمايانگر  ونقلحملالمللي كارگران فدراسيون بين ي ديگر گزارش انتشار يافته توسطاز سو
يتانيا هاي برنزيت به استثمار سيستماتيك كارگران مهاجر در كشتياديد تراآن است كه رو
ر دديد خواست نموده است تا از امكان استفاده از اين نوع رواآن در منجر شده و در

 هاي ماهيگيري ممانعت به عمل آيد.كشتي

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:  24

https://www.theguardian.com/world/2022/may/20/tamil‐refugees‐detained‐by‐uk‐on‐
chagos‐islands‐go‐on‐hunger‐strike 
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ها ندرصد از ماهيگيران مهاجر كه با آ 60افزايد كه بيش از اين گزارش در ادامه مي
روحي  استفاده قرار گرفتن فيزيكي، جنسي يابه شده است، شاهد مورد تهديد يا سوءمصاح

اند كه از درصد نيز اظهار داشته 75اند و حدود همكاران خود بوده يا در اين باره شنيده
  اند.شان مورد تبعيض واقع شدهسوي ناخداي كشتي

اجر درصد از كارگران مه 60بيش از ي از آن است كه هاي اين گزارش همچنين حاكيافته
شان، دهجويانه در قبال خود يا اعضاء خانوابه دليل هراس از مواجهه با اقدامات تالفي

ها را استخدام هايي كه آناند و بسياري نيز به شركتهرگز اين موارد را گزارش نكرده
 اند، بدهكارند. كرده

كنند ملزم به ي اشتغال استفاده مياديد براگفتني است كه ماهيگيران مهاجري كه از اين رو
المللي هستند و اجازه ورود به خاك هاي بينگذراندن بيشتر زمان كاري خود در آب

گيرند، ها در بنادر اين كشور پهلو مياين كشتي كهيهنگامبريتانيا را ندارند. از اين رو 
مكانات مناسبي كه از ا هايي زندگي كنندكارگران بايد براي مدت تا يك سال در كشتي

  .25ها برخوردار نيستندبراي معيشت آن
  
گراي بريتانيا در قبال گرايي اسالمي براي دولت راستولويت مبارزه با افراطا -5

  مبارزه با سفيدبرترپنداري
 ماهارديبهشت 27شنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور در روز سه –به گزارش پايگاه خبري 

راهبرد «ه بز بررسي راهبرد دولت بريتانيا موسوم اء شده انويس افش، پيش1401
ركوب نشان از اين دارد كه دولت اين كشور در صدد تمركز بيشتر بر س» بازدارندگي

گرايان گرايي اسالمي در مقابل تهديدهاي فزاينده و مرگبار ناشي از اقدامات مليافراط
  هاي راست افراطي است.سفيدپوسِت متعلق به گروه

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:  25

https://www.theguardian.com/global/2022/may/17/migrant‐workers‐exploited‐and‐beaten‐
on‐uk‐fishing‐boats 
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با  ي مبارزهبرانگيز دولت بريتانيا در راستاگزارش، راهبرد مناقشه بنابراينيگر عبارت د به
كند تا به جاي متمركز نمودن كار توصيه ميگراي محافظهتروريسم، به اين دولت راست
با  به مبارزه سفيدپوست، اين منابع را برتر پندارهاي منابع خود بر مقابله با گروه

ين ز سوي دولت اا دوگانهصاص دهد كه حاكي از اتخاذ معياري فراطي اختگرايان ااسالم
  گرايي است.كشور در قبال اشكال مختلف افراط

تمامي  كنند كه رويكرد مزبوربر اساس اين گزارش منتقدان راهبرد بازدارندگي تأكيد مي
 را جرم به هاظن قرار داده و عقايد و آداب مذهبي آنجامعه مسلمان كشور را مورد سوء

  آورد.شمار مي
دولت  توجيهغيرقابلهاي ارائه شده در اين بررسي حاكي از تالش از سوي ديگر توصيه

 بوده و ريسمبريتانيا جهت سياسي كردن اقدامات پليس اين كشور در راستاي مقابله با ترو
اي امدهاين در حالي است كه قرار دادن يك ايدئولوژي در مقابل ايدئولوژي ديگر، پي

  آميزي را به دنبال دارد.مخاطره
اهد كند كه شهر بوفالوي آمريكا در روزهاي اخير شاين گزارش در ادامه خاطرنشان مي

گراي تيراندازي و كشتار جمعي شماري از مردم اين كشور توسط يك جوان راست
است  هار دادرا الگوي خود قر» نظريه جايگزيني«سفيدبرترپندار بوده كه نظريه موسوم به 

ار اي كه بر اساس آن مسلمانان در كشورهاي غربي به مثابه ستون پنجم به شميهنظر –
ه از نگاه نظري چراكهدهد، ها اين جوامع را مورد تهديد قرار ميآمده و مشاركت سياسي آن

  ر صدد براندازي تمدن غرب هستند.گرايان جهان دمزبور، اسالم
دليل ارتكاب  ماه اخير به 12گير شده در كودك دست 20گفتني است كه در بريتانيا از ميان 

  هاي راست افراطي بودند.تن معتقد به ايدئولوژي يكي از گروه 19به جرائم تروريستي، 
خوانيم كه بنا بر اظهارات رئيس نهاد مبارزه با تروريسم همچنين در پايان اين گزارش مي

ميالدي،  2021وريسم در سال بارزه با ترهاي مبتني بر مدرصد از دستگيري 41در بريتانيا، 
 . 26هاي راست افراطي تعلق داشته استبه مظنونان وابسته به گروه

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –خبري  گزارش پايگاه 26

 https://www.middleeastmonitor.com/20220517‐uk‐right‐wing‐govt‐to‐prioritise‐
combatting‐muslim‐extremism‐over‐white‐supremacy 
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  هاي موقت بريتانيا براي زنان پناهجوي افغانستانيني اقامتگاهناام -6
، به نقل از سازمان 1401 ماهارديبهشت 22شنبه روزنامه اينديپندنت در گزارشي در روز پنج

 را بريتانيا در موقت هاياقامتگاه در افغانستاني پناهجوي زنان عيتحقوق بشر وض بانديده
هاي مچنان در هتلاين زنان كه ه كه دهدمي كرده و نشان توصيف كنندهنگران و دشوار

و كردارشان  مواجه بودهمحدوديت  و خانگي اقامت دارند، با انواع خشونتاين كشور 
  تحت نظارت قرار دارد.

خليه تروند  طيو ميالدي  2021 سال اوتماه دولت بريتانيا در ، اس اين گزارشبر اس
ين ها تبعه بريتانيا بودند، از انهزار نفر را كه شش هزار تن از آ 18از افغانستان،  اننظامي
  . نمود منتقل بريتانيا به و  خارج كشور

دند و در اسكان داده شها هزار تن از اين افراد در هتل 12گاردين، روزنامه به گزارش 
 نامهبر  بريتانيا دولت اگر چهكردند. بسياري موارد، دو خانواده در يك اتاق زندگي مي

همچنان  ويانپناهج اين از زيادي شمار اما است، كرده آغاز را پناهجويان اين  مجدد اسكان
  .كنندمي زندگي هاهتل در

كه از ماه  كشدمي ري را به تصويديد خود، وضعيت زنانجبان حقوق بشر در گزارش ديده
هاي هتل همچنان در تنهايي،به  يا  خود هايخانواده با همراه تاكنون سال گذشته اوت

تان ود از افغانسخاز خروج  زنان بر اساس اين گزارش اگر چه اين. كنندمي زندگي بريتانيا
 (تجاوز و آميزونتخش رفتارهاي انواع با هتل، در اقامت ماه هشت طي خشنودند، اما

ت روحي كه بر سالم اندو محدوديت بر زندگي و رفتارشان مواجه شده خشونت خانگي)
  .داردها تأثير گذارده و اين پناهجويان را از پيوستن به جامعه باز ميآن

 مسئول هايبه مقامي ميالدي جار آوريل سال بان حقوق بشر در ماهگفتني است كه ديده
 اردبيان درا  ستانين افغانپناهجويا وضعيت مورد در خود هاينگراني تا نوشته نامه بريتانيا

 پاسخي چهي تاكنون اما بيابد، حلي راه پناهجويان اين مشكالت به رسيدگي جهت  و
  .است نكرده دريافت
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، از هاي موقتاقامتگاهاين سازمان با اشاره به وضعيت وخيم رواني و اجتماعي زنان در 
سرپرست  نزنا يا مجرد زنان هاينگراني و نيازها تا  نموده واستخدردولت بريتانيا 

زباني  ه قومي،يشينمورد توجه قرار دهد، با نگاه به اين نكته كه اين پناهجويان پ خانواده را
عي جتماو مذهبي متفاوتي با يكديگر داشته و از رويكرد يكساني در قبال هنجارهاي ا

 برخوردار نيستند.

تر آزادانه فكارا و كمتر سنتي پيشينه كه از زناني دهد كهنشان ميهمچنين اين گزارش 
 مواجه ردانماز  برخي جنسيتي اظهارنظرهاي ها وزباني، قضاوت حمالت با برخوردارند،

  . شوندمي
 ، مقامژنرال سر جان مك كولپايان گزارش خود به انتقاد  بان حقوق بشر درسازمان ديده

ه اشار نيستافغاندر قبال پناهجويان ا اين كشورولت كاركرد داز ا، ارشد پيشين ارتش بريتاني
سب منا  تان،اتباع افغانس ددر زمينه اسكان مجد بريتانيا دولت هايبرنامه كهنياكرده، مبني بر 

  . داده استرخ » ناپذيرتوجيه تأخيرهاي« هاهاي آندرخواست به رسيدگي در و نبوده
 شرايط در بريتانيا ارتش افغانستاني ارانتن از همك ارانهزكه  ه استمدعي شد وي همچنين

 با  او. است نكرده رسيدگي آنان هايدرخواست به بريتانيا دولت و مانده باقي اين كشور در وخيم
به  را بريتانيا دولت  موقت، هاياقامتگاه در افغانستاني پناهجويان اقامت شدن طوالني از انتقاد
  .27ه استيان متهم كردپناهجواين جدد كاري در زمينه اسكان مكم
  
تصويب قانون مقابله با كارزار بايكوت، عدم  قصد دولت بريتانيا جهت -7

  و حمايت از آپارتايد  28گذاري و تحريم رژيم اسرائيلسرمايه
 ماههشتارديب 21تحليلي ميدل ايست مانيتور در گزارشي در روز چهارشنبه  –پايگاه خبري 

عدم  بر اِعمال ممنوعيت در قبال كارزار بايكوت،بريتانيا مبني ، به طرح دولت 1401
ر اين كشو گذاري و تحريم رژيم اسرائيل كه در سخنراني اخير ملكه اليزابت در پارلمانسرمايه

  آن پيشاپيش قابل انتظار بود. ياجراطرحي كه  –ارائه شده بود، پرداخته است 
                                                            

  ي در لينك:بان حقوق بشر. قابل بازيابگزارش روزنامه اينديپندنت به نقل از سازمان ديده 27
https://b2n.ir/u04098 
٢٨ Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) 
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اري ز همكابتني بر ممانعت معرفي قانوني مبر اساس اين طرح، دولت بريتانيا اقدام به 
 نمايد، چرا كه اين مشاركت موجب تضعيف انسجامنهادهاي عمومي با اين كارزار مي

  شود.جامعه مي
دم عكارزارهاي بايكوت و  ياجرااين در حالي است كه قانون مذبور با ممانعت از 

اذ در راستاي اتخ گر كشورهاي جهان، آزادي نهادهاي عموميگذاري عليه ديسرمايه
كه در صدد  كارزارهايي –نمايد مواضع اخالقي عليه ناقضان حقوق بشر را محدود مي

 پايان دادن به سيطره رژيم آپارتايد اسرائيل در فلسطين هستند.

اي دور بيانيهگروه جامعه مدني مستقر در بريتانيا با ص 46افزايد كه اين گزارش در ادامه مي
تر دولت عليه دموكراسي و از حمالت گستردهو آن را بخشي  اين قانون را محكوم

 انونقسركوب حق اعتراض مردم اين كشور به شمار آورده و بر اين باورند كه تصويب 
اي از كارزارهاي ديگر در ارتباط با موضوعاتي چون، تجارت ذكر شده طيف گسترده

ي با جوامع المللينبستگي الملل و همبتسليحاتي، عدالت اقليمي، حقوق بشر، حقوق بين
 كند.ستمديده كه در حال مبارزه در راستاي دستيابي به عدالت هستند را خاموش مي

حه، بيانيه مزبور ضمن درخواست از دولت بريتانيا جهت متوقف ساختن طرح اين الي
هاي تحريمي، ابزار قدرتمندي در راستاي مبارزه با جداسازي كند كه كارزارخاطرنشان مي

حاظ ده و با تحت فشار قرار دادن يك رژيم، نهاد يا شركت به لادي به شمار آمنژ
جويانه، استفادههاي سوءها را ناگزير به تغيير سياستاقتصادي، فرهنگي يا سياسي، آن

 نمايد.آميز يا غيرقانوني ميتبعيض

كمي از ميالدي و در پي صدور ح 2019الزم به يادآوري است كه دولت بريتانيا در سال 
، شكست سنگيني 29ان عالي اين كشور در حمايت از كارزار همبستگي با فلسطينسوي ديو

گذاري و تحريم كارزار بايكوت، عدم سرمايه ياجرارا در تالش خود جهت ممانعت از 
  .30رژيم اسرائيل متحمل شد

                                                            
٢٩ Palestine Solidarity Campaign (PSC) 
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  *فرانسه
  مناقشه استفاده از مايوي اسالمي در فرانسه -1

هاي شهر مقام، 1401 ماهارديبهشت 27شنبه هرونيوز در روز سبه گزارش شبكه خبري يو
مايوي  ي ياگرونوبل فرانسه با اصالح مقررات استخرهاي عمومي، مجوز استفاده از بوركين

 .درسمي صادر كردن طوربهها اسالمي را براي زنان مسلمان در اين مكان
ر صدور هاي سياسي دلفتمخا به رغمشوراي شهر گرونوبل  ءاعضابر اساس اين گزارش، 

حدود م طوربهمجوز براي استفاده زنان از بوركيني، قوانين جديد مربوط به استخرها را 
پس از  ماهارديبهشت 26 روز دوشنبه در اصالح مقررات استخرها نمودند وتصويب 

  .يب رسيدرأي ممتنع به تصو 2رأي مخالف و  27رأي مثبت،  29با  ،پرتنشاي مباحثه
 رونوبلگرت كشور فرانسه با مغاير دانستن مصوبه شوراي شهر وزاحالي است كه اين در 

وبه مص ياجراهاي حاكم بر جمهوري، اعالم كرده است كه مانع با اصل الئيسيته و ارزش
 .آزادي استفاده از بوركيني در اين شهر خواهد شد

از ا ود رخه حمايت برخي از فعاالن حقوق زنان و حاميان بوركيني در فرانساز سوي ديگر 
عالم پوشش در استخرها ا برخورداري ازآزادي زمينه تصميم شوراي شهر گرونوبل در 

دانند كه يماما مخالفان بوركيني اين نوع لباس شنا را نمادي براي سركوب زنان د. كردن
 .حجاب كامل در برخي از كشورهاي اسالمي است مشابه با

آلپ در حساب كاربري خود در  - ونر - اوورنيگراي ناحيه راست رئيس ،رو ايناز 
منطقه حذف اين هاي يارانه در اين شهربا مجاز شدن بوركيني  توئيتر تهديد كرد كه

 خواهند شد.

پوشيدن ميالدي،  2016چند شهر فرانسه از سال  هايهاي شهرداريمقامگفتني است كه 
هاي شهر اين مقامكردند. با وجود اعالم عمومي شنا ممنوع  اماكنبوركيني را براي زنان در 

  .31نمودنداستفاده از اين نوع پوشش را در استخرهاي شهر خود آزاد  2018رن در سال 
                                                                                                                                                            
https://www.middleeastmonitor.com/20220511‐shielding‐apartheid‐israel‐uk‐to‐adopt‐anti‐
bds‐legislation 
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  ميالدي 2021ر سال در قبال دگرباشان جنسي د هامجدد خشونتافزايش  -2
، 1401 ماهارديبهشت 27شنبه گزارش انتشار يافته از سوي روزنامه لو موند در روز سه

هاي جديد آمار بخش امنيت داخلي وزارت كشور ر اساس دادهاز آن است كه ب حاكي
ت ) بار ديگر با افزايش اقداما2021فرانسه، اين كشور در سال گذشته ميالدي (

  واجه بوده است.مآميز عليه دگرباشان جنسي خشونت
 3790ي، ميالد 2021ها، مأموران پليس و ژاندارمري فرانسه در سال مطابق با اين داده

اند كه اندهم ارتكاب يافته در زمينه گرايش جنسي يا هويت جنسيتي را به ثبت رسمورد جر
توان گفت كه اين روند مورد بوده و از اين رو مي 2970ميالدي،  2020اين آمار در سال 

  درصدي را تجربه كرده است. 27,6افزايش 
جرائم به شمار  هگوننياحل وقوع ومي مهمترين مها، اگر چه اماكن عمبر اساس اين يافته

ر فرانسه، د 19 –آيند، اما به دليل برقراري مقررات قرنطينه در پي شيوع بيماري كوويد مي
درصد  20ياس با قدرصد در  24 - منازل به وقوع پيوسته است داخل حوادث بيشتري در 
ائم و اين جر جوانان هدف اصلي ژهيوبه گيري. گفتني است كه مردان وپيش از آغاز همه

  اند.ايات بودهجن
 2016آميز عليه دگرباشان جنسي از سال مطابق با اين گزارش ميزان اقدامات خشونت

ار ه آمميالدي دو برابر شده است. الزم به ذكر است كه اين سال نخستين سالي بود ك
هاي هاي ناشي از انگيزهها و تعرضمربوط به شكايات افراد در زمينه جرائم، بزهكاري

ارت شار يافته و وزجداگانه انت طوربهدر قبال گرايش جنسي و هويت جنسيتي آميز تبعيض
  درصدي در سال را مستند نموده بود. 15متوسط  طوربهكشور افزايش 

هاي عمومي، جامعه فرانسه افزايد كه اگر چه بر اساس نظرسنجياين گزارش در ادامه مي
افراد  زمانهمدهد، اما يا از خود نشان مدر قبال اين افراد پذيرش بيشتري ر

بار عليه اين تر و انتقامجوتر شده و مرتكب اقدامات خشونترحمهراس نيز بيدگرجنس
ه برسد كه جامعه فرانسه از مرحله انكار شوند. به عبارت ديگر به نظر ميقشر از جامعه مي

  مرحله طرد در اين زمينه رسيده است.
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نسي از جه در دفاع از برخورداري دگرباشان هاي صورت گرفتگرايياز سوي ديگر كنش
اد در افر هاي قانوني در اين زمينه و حضور آشكارتر ايندحقوق برابر كه منجر به دستاور

  .اشته استها را نيز در پي ددر قبال آن طرد كنندهجامعه شده، معايبي چون افزايش ابرازهاي 
سازي رانسه شاهد روند عاديموند، اگر چه فاز اين رو بر اساس گزارش روزنامه لو 

هاي جنسي در جامعه بوده است، اما گزارش كميسيون ملي مشورتي حقوق حضور اقليت
رهاي ميالدي حاكي از آن است كه عدم پايبندي به معيا 2022بشر اين كشور در سال 

  آيد.به شمار مي» انحراف«معمول جنسي و جنسيتي، همچنان 
كند كه بر نجام شده از مردم فرانسه در اين زمينه اشاره ميان به پيمايش ااين گزارش در پاي

گرايي را شكل قابل پذيرشي از گرايش جنسي به ها همجنسدرصد از آن 85مبناي آن 
مايل به پذيرش اين موضوع در رابطه با  هااز آن 75آورند، اما در عين حال تنها شمار مي

 .32فرزندان خود هستند
  ي در مالينسه جهت مخفي نگاه داشتن گورهاي دسته جمعنيروي نظامي فراتالش  -3

، ارتش مالي در 1401 ماهارديبهشت 15شنبه به گزارش خبرگزاري اسپوتنيك در روز پنج
ماه گذشته ميالدي (آوريل) پيكرهايي را كشف نمود كه در نزديكي پايگاه نظامي سابق 

  دفن شده بودند. 33فرانسه در شهر گوسي
انسه ش فرو طبق اظهارات يكي از اعضاء شوراي ملي گذار مالي، ارت اساس اين گزارش بر

در تالش براي مخفي نگاه داشتن گورهاي دسته جمعي در اين كشور است كه خود 
  مسئوليت ايجاد آن را بر عهده دارد.

مينه زا در اين كشور همچنين تحقيقاتي ر مسئوالن كهيي در ادامه افزود اين مقام ماليا
  اند. مودهناي در مالي آغاز سماندهاي هستهاحتمال دفن پ
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، توافق همكاري نظامي ماهارديبهشت 15هاي مالي در روز دوشنبه گفتني است كه مقام
رهاي پي كشف گو روابط دو كشور در كهنياند، با توجه به اهخود با فرانسه را لغو نمود

  .به وخامت نهاده بودسابق اين كشور رو  هايجمعي در نزديكي يكي از پايگاه دسته
كنند كه اين گورهاي دسته جمعي توسط سربازان هاي پاريس ادعا مياز سوي ديگر مقام

 مزدور روسي در آن محل ايجاد شده است.

هاي مالي و روسيه، فرانسه را متهم به تالش براي تر دولتاين در حالي است كه پيش
 حريفتمي اين كشور با توسل به آشكار نيروهاي نظا پنهان نمودن جنايات غيرانساني

ن ايگاه نظامي آپدر پي كشف گورهاي دسته جمعي در نزديكي  ژهيوبهاساس، اطالعات بي
 در شهر گوسي كرده بودند.

ميالدي و به منظور كمك به مالي در مبارزه با  2014پاريس در سال  كهالزم به ذكر است 
اي در اين كشور نمود كه با توجه به ژهقدام به ايجاد گروه ويا ،تروريسم در منطقه ساحل

نشاندن  بروز اختالفات ميان اين گروه و دولت موقت نظامي مالي، فرانسه ناگزير به عقب
 .34ارتش خود از اين كشور شده است
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