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 درآمد

بشر در كشورهاي اياالت متحده  در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق
ها، ت، گزارشال، بر اساس مقا1401آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در تير ماه و مرداد ماه 

المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانها و اخبار آشكار به دستبيانيه
مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به صورت  1هاي گروهيرسانه

 خالصه به شرح زير است:

 

  *اياالت متحده آمريكا
 پوستانياهرت بر تظاهرات حمايت از سظاتحويل اسناد مربوط به روند نضرورت   -1

  از سوي پليس نيويورك
كم ، از صدور ح1401مرداد ماه  10الملل در گزارشي در روز دوشنبه سازمان عفو بين

بررسي «ژه ديوان عالي نيويورك به نفع شكايت مطرح شده از سوي اين سازمان و نهاد پرو
 ميالدي 2021در سال  –صي شخگروه حامي حقوق مدني و حريم  –» فناوري نظارتي

قره سند و ف 2700خبر داده كه بر مبناي آن اداره پليس نيويورك موظف به آشكار ساختن 
 در رابطه با ميالدي، 2021سپتامبر سال ماه تا  2020و پست الكترونيكي از ماه مارس سال 

تان وسپجان سياه«چگونگي استفاده از فناوري تشخيص چهره عليه تظاهرات موسوم به 
  شده است.» ارزشمند است

                                                            
زنامه رو)؛ Human Rights Watchقوق بشر (بان حسازمان ديده)؛ Amnesty Internationalالملل (سازمان عفو بين 1

تحليلي ميدل  –)؛ پايگاه خبري Independent)؛ روزنامه اينديپندنت (Politico)؛ نشريه پوليتيكو (Le Mondeلو موند (
 Middle East Monitorايست مانيتور ( (MEMO)(؛ ) روزنامه گاردينThe Guardian نشريه كانورسيشن ()؛The 

Conversation( 24بكه خبري فرانس ش )؛France 24( المللي فرانسهاديو بينر )؛Radio France Internationale ؛(
 Deutscheشبكه خبري دويچه وله ( Welleشبكه خبري سي.ان.ان ( )؛CNN  Newشبكه خبري يورونيوز  )؛

)Euronewsشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛BBC.Com شبكه خبري الجزيره ()؛Aljazeera( ناتوليخبرگزاري آ )؛Anadolu 

Agency(  بين كارزارو) المللي براي آزادي در امارات متحده عربيInternational Campaign for Freedom in the 

United Arab Emirates (ICFUAE).(  
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مندي از عدالت اين گزارش ضمن اشاره به درخواست شهروندان نيويورك جهت بهره
ناوري فها در زمينه آگاهي از جزئيات كامل استفاده پليس اين شهر از نژادي، بر حق آن

  تشخيص چهره در دوران برگزاري اين تظاهرات تأكيد نموده است. 
ا بشكني پليس نيويورك را در شده از سوي ديوان عالي، قانونصابه عبارت ديگر، حكم 

 مگير دري چشتوجه به امتناع آن از افشاء اطالعات در اين رابطه به رسميت شناخته و گام
ت از نظار پذيري به دليل استفادهراستاي ناگزير نمودن اين نهاد اجراء قانون به مسئوليت

  آيد. آميز به شمار ميتبعيض
الملل، فناوري تشخيص چهره منجر به رو به وخامت نهادن سازمان عفو بينر از منظ

مندي آميز نيروهاي پليس شده و به عنوان ابزار نظارت جمعي از بهرهاقدامات تبعيض
آميز ممانعت به عمل شهروندان از حق مشاركت آزاد و ايمن در تجمعات مسالمت

ورد هدف مو اقليت در اين رابطه بيشتر  ستپومع سياهآورد. اين در حالي است كه جوامي
  گيرند.قرار مي

الملل و ساير شود كه پژوهش انجام شده توسط سازمان عفو بيناين گزارش يادآور مي
رخي از نان بساككه نهادهاي حقوق بشر در ماه فوريه سال جاري ميالدي حاكي از اين امر بود 

ه تر از ساير شهروندان تجربرا افزون يسهاي پلبازرسي –مناطق نيويورك كه روند ايست 
 مناطقي كه –گيرند تر نيز در معرض فناوري تهاجمي تشخيص چهره قرار ميكنند، بيشمي

 دهند.پوست تشكيل مياي از ساكنان آن را شهروندان رنگينبخش عمده

، هفادستالملل در پايان اين گزارش خواهان ِاعمال ممنوعيت كامل در قبال اسازمان عفو بين
هاي توسعه، توليد، فروش و صادرات فناوري تشخيص چهره به منظور انجام نظارت

  .2ها و يا بخش خصوصي شده استجمعي از سوي حكومت
  
  

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

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/usa‐nypd‐black‐lives‐matter‐protests‐
surveilliance 
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استفاده و هاي آمريكا در معرض سوءمحبوس در زندان پوستمهاجران سياه -2
  اعتناييبي

 4يش از ، به حبس ب1401ماه  يرت 31روزنامه گاردين در گزارشي تفصيلي در روز جمعه 
هاي اداره مهاجرت و امور گمركي اياالت پوست در بازداشتگاهمهاجر سياه 500هزار و 

 دره حدوهاي اين ادامتحده اشاره و خاطرنشان كرده است كه بر اساس آمارهاي پايگاه داده
لبته اطالعات ا اند كهدهشدر سراسر كشور محبوس  هاي اين نهادهزار زنداني در زندان 25

  ها در دست نيست. شناسي آندقيقي در زمينه جمعيت
پوستان اتحاد سياه«و » آزادي براي مهاجران«نهادي چون، هاي مردمبرآوردهاي سازمان

تري از پوست با ميزان افزونحاكي از آن است كه مهاجران سياه» براي مهاجرت عادالنه
زشكي و روحي و همچنين حبس در سمي، پج هاي جنسي،استفادهاخراج از كشور، سوء

  شوند.هاي انفرادي مواجه ميسلول
ش از ئن) بيتنها در ماه گذشته ميالدي (ژو» آزادي براي مهاجران«گفتني است كه سازمان 

قدامات اشكايت از سراسر كشور دريافت نموده كه بيشترين موارد آن به  100هزار و  2
ها و توان به تفتيشافته است، كه از جمله مييص صاپوستان اختآميز عليه سياهتبعيض
هاي اعتناييي و بيسلول انفراد ني قهري، استفاده از اسپري فلفل، حبس درهاي بدبازرسي

  پزشكي اشاره كرد.
را چها است، برينظام مهاجرتي اياالت متحده مملو از نابرا ،بنا بر مشاهدات اين نهاد مدني

ها بسيار تياي كه اين ناعدالو نژادپرستي نهفته است، به گونه سيهراكه ريشه آن در بيگانه
منظري  . ازاندمره به دست فراموشي سپرده شدهعادي جلوه كرده و در ميان فرآيندهاي روز

پوست ارزش انساني توان گفت كه اقشار متوسط مردم آمريكا براي مهاجران سياهديگر مي
  قائل نيستند.

اي به دولت بايدن خواستار هاي مدني آمريكا با ارسال نامهديزااز سوي ديگر اتحاديه آ
هاي اداره مهاجرت و امور گمركي در اين كشور به دليل موارد فزاينده تعطيلي بازداشتگاه

نقض حقوق بشر و حقوق مدني، رفتارهاي غيرانساني، دسترسي نامناسب و ناكافي به 
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انين فدرال، از جمله حذف قومشاور و خدمات درماني و پزشكي و موارد نقض 
مواردي كه نقض موازين اين  –اين اماكن شده است در هاي نظارتي هاي دوربينويدئو

  آيد.نهاد مهاجرتي نيز به شمار مي
دهد كه ميالدي نشان مي 2020در سال » مجازات و جامعه«همچنين مطالعه نشريه 

  شوند.انفرادي محبوس ميي هاندانيان در سلولبرابر ساير ز 6پوست مهاجران سياه
ران پوست از سوي مأموبر اساس گزارش روزنامه گاردين، هدف قرار دادن مهاجران سياه

حبس  ميالدي و همزمان با اقدام دولت بيل كلينتون به 1996اداره مهاجرت از سال 
ارآمد كزات در پي تصويب قانون مبارزه با تروريسم و مجا ،مهاجران فاقد اسناد و مدارك

فزايش ارا  دام آغاز شده و اين قانون ارتباط ميان نظام كيفري حقوقي و نظام مهاجرتاع
  داده است. 

ها در اقدامات پليس در قبال مهاجران به عبارت ديگر قانون مزبور ميزان نابرابري
 –ها را با حبس و اخراج از كشور مواجه نموده است  تر و آنپوست را افزونسياه

آميز نيروهاي پيشاپيش بيش از ساير نژادها در معرض اقدامات تبعيض كهپوستاني رنگين
 .3اندپليس قرار داشته

  
ماينده كنگره از دولت اياالت متحده جهت حمايت از كشاورزان ن 46درخواست  -3

  كودك
تن از اعضاء  46، 1401تير ماه  30شنبه بان حقوق بشر در روز پنجبه گزارش سازمان ديده

كار دولت اين كشور، درخواست  ، وزير4ان كنگره آمريكا از مارتي والشدگمجلس نماين
  .ي حمايت از كشاورزان كودك وضع نمايدتا مقررات جديدي را در راستا اندكرده

ترين شغل براي كودكان اين گزارش ضمن به شمار آوردن كشاورزي به عنوان خطرناك
 2018از سوي دولت آمريكا در سال  دههاي مطالعه انجام شكار در اياالت متحده، يافته

                                                            
  گزارش روزنامه روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 3

 https://www.theguardian.com/us‐news/2022/jul/22/ice‐black‐immigrants‐abuse‐medical‐
neglect 
٤ Marty Walsh 
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ميالدي را خاطرنشان نموده كه بر اساس آن در بخش كشاورزي در قياس با صنايع ديگر 
اي كه بيش از نيمي از تمامي دهند؛ به گونهكودكان بيشتري جان خود را از دست مي

، در ديميال 2016تا  2003هاي هاي ناشي از كار در ميان كودكان، در فاصله سالمرگ
درصد  3بخش كشاورزي به وقوع پيوسته و اين در حالي است كه كشاورزان كودك تنها 

 دهند.از كودكان كار اين كشور را تشكيل مي

 ن امكانه ايبنا بر اين گزارش، وجود نواقص منسوخ در قوانين و مقررات كار اياالت متحد
ر دهاي متمادي براي ساعتو را براي كودكان اين كشور فراهم آورده تا از سنين پايين 

را به  جازهبخش كشاورزي، بيش از ساير صنايع، مشغول به كار شوند، چرا كه قانون اين ا
هاي متفاوت و ساله را جهت كار در مزارع با وسعت 12دهد تا كودكان كارفرمايان مي
 سبهاي نامحدود به استخدام درآورند، با اين شرط كه اجازه والدين را كبراي ساعت

  نموده و از تحصيل بازنمانند.
 14 تا 12بان حقوق بشر با بسياري از كودكاني مصاحبه كرده كه به مدت سازمان ديده

زش فرسا و بدون دريافت هر گونه آموساعت در روز به كار در مزارع، در گرماي طاقت
 است كه يفتندر زمينه مسائل ايمني يا برخورداري از تجهيزات حمايتي مشغول به كارند. گ

به شمار » پرمخاطره«توانند وظايفي را كه مينيز سال  18كودكان زير  ،در بخش كشاورزي
ايد به بآيند، بر عهده بگيرند، در حالي كه جهت انجام كارهاي مشابه در صنايع ديگر مي

 سالگي رسيده باشند. 18سن 

ت در اياالر بر اساس اين گزارش، اگر چه اعضاء كنگره جهت رفع نواقص قوانين كا
ارت ز سوي وزاند، اما اين روند نيازمند اتخاذ اقدامات مبرم امتحده ابراز اميدواري نموده

ه اين كه سال است، با توجه ب 16زير  انكودك تعيين مشاغل خطرناك برايكار، از جمله 
ده و سال است كه به روزرساني نش 50فهرست كنوني مشاغل پرمخاطره به مدت بيش از 

ريق طل از مثال كودكان را از كار در مزارع تنباكو كه خطر جذب سم اين محصون به عنوا
  كند.شان وجود دارد، منع نميپوست براي
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اين گزارش در پايان، وزير كار اياالت متحده را ملزم به بررسي درخواست اعضاء كنگره 
ت كارشناسان راگذاري در اين زمينه مبتني بر لحاظ كردن نظجهت آغاز فرآيند نوين قانون

سالمت و ايمني و نمايندگان جوامع كشاورز نموده، با توجه به اين كه سالمت و حيات 
  .5هزاران كودك اين كشور در گرو اين اقدام است

  
  تبارهاي آسياييپراكنانه در قبال آمريكاييتداوم افزايش حوادث نفرت -4

مقابله «، مطالعه جديد سازمان 1401 تير ماه 30شنبه به گزارش روزنامه گاردين در روز پنج
نمايانگر تداوم » تبار و ساكنان جزاير پاسيفيكهاي آسياييپراكني عليه آمريكاييبا نفرت

تبار بوده و در فاصله ماه مارس هاي آسياييپراكنانه عليه آمريكاييافزايش حوادث نفرت
ويداد مورد ر 400و ر هزا 11وقوع بيش از  ،ميالدي 2022مارس سال ماه تا  2020سال 
  پراكنانه عليه اين دسته از شهروندان اياالت متحده گزارش شده است.نفرت
هاي كالمي و استفادههاي اين مطالعه حاكي از افزايش متداوم آزار و اذيت، سوءيافته

ر بوده و د 19 -پراكنانه در جوامع آسيايي از آغاز شيوع بيماري كوويد هاي نفرتگفتمان
ار مورد از اين دست هز 9بيش از  - بيماري اين نخستين سال شيوع  –ميالدي  2021سال 

  حوادث از سوي اين سازمان شناسايي شده است.
نشان » گراييمركز مطالعه نفرت و افراط«از سوي ديگر مطالعه جداگانه انجام شده از سوي 

تا  2020اصله سال ف تبار درهاي آسياييپراكنانه عليه آمريكاييدهد كه جرائم نفرتمي
 درصد افزايش داشته است. 339 ،ميالدي 2021

تبار و ساكنان هاي آسياييپراكني عليه آمريكاييمقابله با نفرت«بر اساس مطالعه سازمان 
تا  2020هاي دو سوم از حوادث گزارش شده به اين نهاد در فاصله سال» جزاير پاسيفيك

حادثه، دو مورد  5ده و از هر شمي و نوشتاري الهاي كميالدي، شامل آزار و اذيت 2022
تبار دو برابر مردان وقوع اين در اماكن عمومي به وقوع پيوسته است. همچنين زنان آسيايي

                                                            
  نك:بان حقوق بشر. قابل بازيابي در ليگزارش سازمان ديده 5

 https://www.hrw.org/news/2022/07/21/46‐congressmembers‐urge‐us‐protect‐child‐
farmworkers 
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درصد از اين وقايع را  17اند. از سوي ديگر حمالت فيزيكي دست حواث را گزارش داده
  .ي عمومي رخ داده استهامورد آن در فضا 10شامل شده كه تقريباً يك مورد از هر 

پراكني عليه مقابله با نفرت«انجام شده توسط سازمان  مشترك همچنين، پيمايش ملي
» 6ها و اطالعات ادلمنداده«و نهاد » تبار و ساكنان جزاير پاسيفيكهاي آسياييآمريكايي

، يك يكتبار و ساكنان جزاير پاسيفشهروند آمريكايي آسيايي 5نمايانگر آن است كه از هر 
پراكنانه را تجربه كرده است. اين مطالعه همچنين اي نفرتتن در دو سال گذشته حادثه

دهد كه اين تجارب به افزايش هراس در اين زمينه دامن زده و نزديك به نيمي از نشان مي
  اند.دهندگان دچار افسردگي و اضطراب شدهپاسخ

تبار را در خود هاي آسياييآمريكاييت گفتني است كه ايالت كاليفرنيا كه بزرگترين جمعي
ترين آمار باال –هزار مورد از اين دست حوادث را تجربه كرده  4جاي داده است، بيش از 

 اند.هاي نيويورك و واشنگتن قرار گرفتهو پس از آن ايالت –رخداد اين گونه وقايع 

ها، در نتخشو نوعن بايدن در واكنش به افزايش ايدر ادامه اين گزارش آمده است كه جو 
س پراكنانه مبتني بر ترغيب نيروهاي پليميالدي، قانون جرائم نفرت 2021ماه مارس سال 

تر پراكنانه و اتخاذ اقدامات مناسبها در زمينه حوادث نفرتآوري دادهبه بهبود روند گرد
  جهت ممانعت از وقوع اين حوادث و پاسخ به آن را امضاء نموده است.

 ها ناكارآمديابي اين خشونتبر اين باورند كه قانون مزبور در رابطه با ريشهن منتقدااما 
 ود.شتواند به افزايش حضور نيروهاي پليس در اين جوامع منجر عمل كرده و همچنين مي

اند تا درخواست نموده هاي اياالت متحدهگزارش در پايان از مقام نويسندگان اين
جا گسترش دهند كه حوادث به وقوع پيوسته در نآ هاي حقوق مدني را تا بهحمايت

هاي هاي مطالعاتي قوميتي در زمينه تاريخ آمريكايياماكن عمومي را نيز شامل شود، دوره
تبار را توسعه بخشند، از بهبود وضعيت قربانيان و بازماندگان اين حوادث حمايت آسيايي

 .7عمل آورنده عمال خشونت پيش از وقوع آن ممانعت بنمايند و از اِ

                                                            
٦ Edelman Data & Intelligence 

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 7
 https://www.theguardian.com/us‐news/2022/jul/21/asian‐americans‐hate‐incidents‐study 
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سال حبس بدون  20آزادي زنداني ديگري از زندان گوانتانامو پس از گذراندن  -5
  برگزاري محاكمه

سناد وزارت او بنا بر  1401تير ماه  29به گزارش شبكه خبري سي.ان.ان در روز چهارشنبه 
نامو، اوانتسال حبس در زندان گ 20دفاع اياالت متحده، خالد احمد قاسم پس از گذراندن 

  تبرئه و آزاد شد. 
 2001، قاسم، از اتباع يمن، در ماه دسامبر سال 8بنا بر گزارش سازمان حقوق بشري رپريو

  .ندان گوانتانامو انتقال يافتبه ز 2002ميالدي بازداشت و در ماه مه سال 
نهاد  –اي گزارش شبكه خبري سي.ان.ان حاكي از آن است كه هيأت بررسي دوره

گيري در زمينه سازمان فدرال آمريكا و مسئول تصميم 6از نمايندگان  حكومتي متشكل
يگر داعالم نمود كه حبس قاسم  –لزوم تداوم حبس زندانيان در زندان گوانتانامو 

ياالت اي براي امنيت ملي اضرورتي نداشته، با توجه به اين كه وي تهديد قابل مالحظه
 آيد.متحده به شمار نمي

 گونه ه بنا بر اظهارات وكيل قاسم، وي به مدت دو دهه بدون هركاين در حالي است 
  تفهيم اتهام يا محاكمه در زندان گوانتانامو محبوس بوده است.

بايد  تحدهتبرئه زندانيان اين بازداشتگاه، دولت اياالت م الزم به ذكر است كه در پي
ها ن كه آند، پيش از اينها به كشوري ديگر را به انجام برساترتيبات الزم جهت انتقال آن

ن د همچناباي از اين زندان آزاد شوند، از اين رو قاسم تا زمان اجرايي شدن اين تداركات
 در حبس باقي بماند.

به  بر اساس بيانيه مطبوعاتي سازمان حقوق بشري رپريو، قاسم در دوران حبس خود
حبوس مكه همچنان  زنداني تبرئه شده است 20شدت مورد شكنجه قرار گرفته و يكي از 

  . است مانده
 .9برندزنداني همچنان در زندان گوانتانامو به سر مي 34گفتني است كه در مجموع 

                                                            
٨ Reprieve 

  ي.ان.ان. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري س 9
 https://www.cnn.com/2022/07/20/politics/guantanamo‐detainee‐cleared‐for‐
release/index.html 
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نهاد فلسطيني، از سوي هاي مردمحكوميت اقدام رژيم اسرائيل در قبال سازمانم -6
  شماري از نمايندگان كنگره آمريكا 

گذاران ن، گروهي از قانو1401تير ماه  27به گزارش شبكه خبري الجزيره در روز دوشنبه 
 6 ر دادنسرائيل به قرااام رژيم اند تا اقداز دولت جو بايدن درخواست نموده اياالت متحده

  آورد. مردود به شماررا علناً » هاي تروريستيگروه« سازمان حقوق بشري فلسطيني در فهرست
اي خطاب به آمريكا در نامه تن از نمايندگان دموكرات كنگره 21 ،بر اساس اين گزارش

، مدير آژانس اطالعات ملي اين كشور، فقدان 10آنتوني بلينكن، وزير خارجه و آوريل هينز
را مورد  هاائيل عليه اين سازمانشواهد الزم جهت اثبات اتهامات وارده از سوي رژيم اسر

 اند.نكوهش قرار داده

كه در  مودهنعليه اقدامات كشورهايي  اين نامه اياالت متحده را ملزم به اعتراض متداوم
هاي بشردوستانه هستند، ضمن سازمان هاي مبرميف جامعه مدني و فعاليتصدد تضع

ي و هاي حقوق بشرعاليتتأكيد بر اين كه قانون مبارزه با تروريسم نبايد در قبال ف
  مشروع اِعمال شود. بشردوستانة

به شمار  اي چون، مجرمگرانهي سركوبهادر بخش ديگري از اين نامه آمده است كه روش
ياسي، سها نبايد در راستاي سركوب حق آزادي تشكيل اجتماعات و يا مخالفان آوردن سازمان

 آميز جامعه مدني مورد استفاده قرار گيرد.هاي صلحهمچنين تحديد فعاليت

 6يالدي، م 2021الزم به يادآوري است كه وزارت دفاع رژيم اسرائيل در ماه اكتبر سال 
را به دليل ارتباط ادعايي با  11سازمان سرشناس حقوق بشري و جامعه مدني فلسطيني

ها را بخش فلسطين در فهرست سياه قرار داده و عمًال آنشاخه سياسي سازمان آزادي
  منحل نموده است.
 هاي فلسطيني ياد شده به همكاري با زنان و دختران فلسطيني،، سازمانبنا بر اين گزارش
درآمد، زندانيان و فعاالن جامعه مدني پرداخته و ضمن ارائه هاي كمكودكان، خانواده

                                                            
١٠ Avril Haines 
١١  Al‐Haq,  Defence  for  Children  International‐Palestine,  the  Bisan  Center  for  Research  and 
Development,  the  Union  of  Palestinian  Women’s  Committees,  the  Union  of  Agricultural 
Work Committees and Addameer 
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هاي هاي حقوق بشري صورت پذيرفته از جانب مقاماستفادهها، سوءخدمات مستقيم به آن
  اند.دادهاسرائيلي و فلسطيني را مورد نظارت قرار مي

ائيل و تا ضمن بررسي اقدام رژيم اسر دهشهاي دولت بايدن درخواست در اين نامه از مقام
ر به شما ردودشواهدي كه در راستاي توجيه آن به واشنگتن ارائه نموده، اقدام مزبور را م

 نظر كند.آورده و از اين رژيم درخواست نمايند تا از اقدام خود صرف

هاي المللي و دولتهاي گذشته مجامع بينمطابق با گزارش شبكه خبري الجزيره، در ماه
كه  اند، در حاليخارجي متعددي اين اقدام رژيم اسرائيل را مورد محكوميت قرار داده

 واشنگتن همچنان موضع شفافي در قبال آن اتخاذ ننموده است.

ه ز ماگفتني است كه بايدن و مشاوران عالي وي از زمان تصدي دولت اياالت متحده ا
 اند، در حالي كههرژيم اسرائيل امتناع ورزيداز انتقاد آشكارا از  ميالدي، 2021ل ژانويه سا

هاي انعدم پذيرش اقدام اين رژيم در قبال سازمزمينه متحدان اروپايي واشنگتن در 
اند. همچنين كميسيون و آن را مردود به شمار آورده تر عمل كردهنهاد فلسطيني شفافمردم

 .رفته استگها تعليق از سر ز ماهها را پس ااروپا به تازگي تأمين بودجه براي اين سازمان
خوانيم كه شوراي حقوق بشر سازمان ملل نيز اين تصميم رژيم در پايان اين گزارش مي

الملل و اسرائيل را محكوم نموده و ديگر نهادهاي حقوق بشري، همچون سازمان عفو بين
 .12اندهرا دهشتبار و ناعادالنه خواند اي مشترك آنبان حقوق بشر در بيانيهديده

  
  *كانادا

  درخواست جوامع بومي كانادا از پاپ فرانسيس جهت كمك به تحقق عدالت -1
كانادا  ، جوامع بومي1401مرداد ماه  5به گزارش روزنامه اينديپندنت در روز چهارشنبه 

 وآزار  سازي اجباري،استقبال از عذرخواهي پاپ فرانسيس بابت فجايع همسان ضمن
هاي جهان ، از رهبر كاتوليكروزي اين كشورشبانه مدارس در بومي كودكان  مرگ و اذيت

به استرداد يك  كمك و كليسا اسناد به دسترسي مجوز صدور با تا انددرخواست كرده
                                                            

  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: 12
 https://www.aljazeera.com/news/2022/7/18/us‐lawmakers‐denounce‐blacklisting‐of‐
palestinian‐ngos‐by‐israel 
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ساله متهم به سوءاستفاده جنسي، به روشن شدن ابعاد فجايع مدارس  93كشيش 
  .نمايدعدالت كمك  ءروزي سابق و اجراشبانه

با رداد ماه، م 3روز دوشنبه در پاپ فرانسيس در جريان سفر خود به كانادا، ه گفتني است ك
ليسا كروزي سابق در استان آلبرتاي كانادا، از نقش حضور در محل يكي از مدارس شبانه

هاي كان و خانوادهكود در قبالروزي سابق مدارس شبانه به وقوع پيوسته دردر فجايع 
 عذرخواهي كرد. بوميان اين كشور به طور رسمي

 را پاپ  ااز رهبران جامعه بوميان كاناد تنمراسم، چهار اين در بر اساس اين گزارش، 
ق روزي سابهزاران نفر از بوميان اين كشور نيز در محل مدرسه شبانه و كردند همراهي

 يافتند.بوميان ارمينسكين حضور 

في را ناكا خواهي رسمي پاپر، عذمدارساين بازماندگان قربانيان از  شماريبا اين همه، 
 ،كاناداروزي بانهشايولين كوركماز، يكي از بازماندگان مدارس به عنوان مثال، د. انهدانست

 از جنسي استفادهسوء خصوص در هاپرسش  كه عذرخواهي پاپ برخيأكيد نموده ت
  . گذارده است پاسخبي را مدارساين  قربانيان

ن اد ايكليساي كاتوليك اسن ه تا دستور دهد كهدرخواست نموداز پاپ  از اين رو، وي
ا هاي قضايي رروندهپبسياري از بتوانند  هاآن تا دادهمدارس را در اختيار جوامع بومي قرار 

گراني ناين  نمود كه كيدأ. كوركماز تنمايندفصل  و ، حلهستنددر جريان  همچنانكه 
د در قيكه هنوز بومي آموزان شهاي متهم به آزار دانوجود دارد كه بسياري از كشيش

  .، به دست عدالت سپرده نشوندحيات هستند
ه ك نموداذعان  وزير كانادا، نيز، نخستجاستين ترودودر تحولي ديگر در اين رابطه، 

ن نمايندگان بوميا بر» توجهيقابلتأثير «هاي جهان رهبر كاتوليكدرخواست بخشش توسط 
ايد و ب دهبو» و گام نخست آغازين نقطه«اين تنها  اما افزود كهاست،  اين كشور گذارده
 پذيرد.انجام ديگري در اين زمينه  اقدامات مشخص

نقشي كه كليساي «بر پاپ داد عذرخواهي ترودو همچنين اشاره كرد كه ترجيح مي
از اقدامات  ويمتمركز شود، در حالي كه » كاتوليك رومي به عنوان يك نهاد ايفا كرده
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، بدون آن كه از مسئوليت مجموعه كليساي نمودصحبت » جوامع مذهبيكليسا و  ءاعضا«
 .13آوردكاتوليك سخني به ميان 

و در جريان ميالدي  1970از اوايل قرن نوزدهم تا سال الزم به يادآوري است كه 
هزار كودك بومي به  150سازي اجباري بوميان با جامعه مسيحي كانادا، حدود همسان

. شدند وادار روزيشبانه مدارس در تحصيل و اقامت به و  شان جداهاياجبار از خانواده
اين بسياري از كودكان در  قرار داشته وتحت نظر كليساي كاتوليك عمدتًا اين مدارس 

ها مدارس، هدف آزارهاي جسمي و سوءاستفاده جنسي قرار گرفتند و حتي شماري از آن
سال به طول  6شده در اين زمينه كه  . بنا بر تحقيق انجام14جان خود را از دست دادند

قتل عام «منتشر شد، از اين اقدام با عنوان ميالدي  2015سال در گزارش آن  انجاميد و
  .ياد شده است» فرهنگي

اي پاپ فرانسيس، حين بازگشت به رم از سفر يك هفتهبنا بر گزارشي ديگر در اين رابطه، 
ورت گرفته در مدارس كليساي كاتوليك در جمع خبرنگاران اقدامات ص ،خود به كانادا

  .15خواند» كشينسل«عليه كودكان بومي كانادا را 
  
  افزارص پارلمان كانادا در زمينه استفاده پليس اين كشور از جاسوستحقيق و تفح -2

الق ، از طرح كميته اخ1401مرداد ماه  4شنبه نشريه پوليتيكو در گزارشي در روز سه
نتي نظام سلطدا در خصوص بررسي استفاده نيروهاي پليس سوارهمجلس عوام پارلمان كانا
هاي افزار در بخشي از عمليات نظارتي خود، جهت هك نمودن تلفناين كشور از جاسوس

ترده و افزار تأثير گسخبر داد، با توجه به اين كه اين جاسوسشهروندان كانادايي همراه 
  .نهاده استها آنتوجهي بر حريم شخصي قابل

                                                            
١٣https://b2n.ir/w19906 

  گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:  14
https://b2n.ir/s72101 
١٥https://b2n.ir/q35628 
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ق ر حقوبنا بر اين گزارش، اعضاء اين كميته خواستار حصول اطمينان از رعايت منشو 
افزار اسوسشراف بر اين امر هستند كه آيا نيروهاي پليس اين كشور از جبشر، همچنين اِ 

 اند يا خير.استفاده نموده برانگيز پگاسوس نيزمناقشه

ك ان.اس.اُ اسرائيل، جهت ه ريافزار، ساخت شركت فناوگفتني است كه از اين جاسوس
 نگاران و فعاالن حقوق بشري استفاده شده است.هاي همراه روزنامهتلفن نمودن

ين ااند كه از بر اساس اين گزارش، رؤساي نيروهاي پليس سلطنتي كانادا اظهار داشته
ها، از جمله تحقيقات مرتبط با امنيت ملي و جرائم ترين پروندهفناوري تنها در جدي

اند مودهان نزمان يافته و همواره با دريافت مجوزهاي الزم استفاده شده و همچنين اذعسا
رار قپرونده مورد استفاده  10ميالدي، در  2020تا  2018افزار از سال كه اين جاسوس

  گرفته است.
جراء امراجع  افزار توسط، استفاده از اين جاسوساين در حالي است كه به باور منتقدان

ليس پهاي ميزان تحديد آن بايد با عموم جامعه به بحث گذارده شود. اما نيرو قانون و
ارت ه نظبكانادا بدون مشورت با كميسر فدرال در زمينه حريم شخصي و فارغ از احترام 

 اند.افزار استفاده نمودهمدني، براي چندين سال از اين جاسوس

نتي نظام سلطسواره نيروهاي پليسبنا بر اين گزارش، كميته اخالق پارلمان كانادا از 
ن ز اياست تا فهرستي از مجوزهاي قانوني مبتني بر امكان استفاده ا درخواست كرده

افزار و داليل الزم افزار، گستره شمول اين مجوزها، شرايط استفاده از اين نرمجاسوس
سازنده افزار و شركت هاي همراه مزبور، همچنين نام اين جاسوسجهت نظارت بر تلفن

 اين فناوري را در اختيار اعضاء آن قرار دهند.

نهاد مهم نيروهاي پليس در سراسر كانادا در خصوص  9گفتني است كه نشريه پوليتيكو از 
ها يا موفق به پاسخگويي نشده و يا افزار پرسش نموده كه اكثر آناستفاده از اين جاسوس
كه از اين فناوري استفاده  ييد كرده استاند و تنها پليس اتاوا تأاز آن امتناع ورزيده

كه به اين دليل به اين پرسش،  هكند. اين در حالي است كه پليس مونتريال اظهار داشتنمي
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هاي دهد كه آشكار نمودن اين اطالعات در جهت منافع و مقاصد افراد و سازمانپاسخ نمي
 .16مجرم خواهد بود

  
 دا جهت تمديد برنامه پذيرش پناهجويانكانا درخواست حاميان مهاجران از دولت -3

  افغانستاني
كار كانادا و حزب محافظه، 1401تير ماه  31به گزارش روزنامه اينديپندنت در روز جمعه 

مينه ز ردنبه فراهم آودولت كانادا  خواستار اقدام نهادهاي حامي مهاجران در اين كشور
يي ن كاناداسربازا همگام باهايي كه ه نيروويژ، بهاندافغانستان شده از بيشتر پذيرش مهاجران

  اند.در اين كشور مبارزه كرده
هاي ستاين در حالي است كه دولت كانادا به تازگي اعالم نموده است كه ديگر درخوا

  شهروندان افغانستاني جهت مهاجرت به اين كشور را نخواهد پذيرفت.
كار ن، نماينده حزب محافظهجاسراج سنگ هاال كانادا، سي.بي.سي شبكه گزارش به 

ورد ، مرمزبو مسير درخواست پناهندگي مسدود نمودنپارلمان كانادا، دولت را به دليل 
 هروندانشنتقال اروند در  هاي به وقوع پيوستهخيرأتكه  هه و خاطرنشان نمودانتقاد قرار داد

 ها را به خطر انداخته است.پذير به اين كشور، جان آنآسيبافغانستاني 

 زمان با سقوطمبه كانادا ه شهروندان افغانستانيبرنامه ويژه انتقال  ،بر اساس اين گزارش
زار ه 40ا كه بر اساس آن دولت كانادا تعهد نمود ت آغاز شد اين كشوردولت جمهوري در 

 ن است كهها حاكي از آگزارشرا به اين كشور انتقال دهد، اما  ستانيافغانتن از شهروندان 
  .اندبه كانادا انتقال يافتهتر از نيمي از اين تعداد كمكنون  تا

ز جمله هاي دولت كانادا در اظهارات خود معضالت اين روند، ااين در حالي است كه مقام
 هاي خروج شهروندان افغانستاني از اين كشور با توجه به عدم صدور مجوز ازچالش

  اند.را خاطرنشان نمودهها سوي طالبان و دشواري پردازش و بررسي اسناد آن

                                                            
  گزارش نشريه پوليتيكو. قابل بازيابي در لينك: 16

 https://www.politico.com/news/2022/07/26/canadian‐parliamentarians‐police‐use‐
spyware‐00048044 
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 ين كشورالت دو با اين وجود، شماري از نمايندگان پارلمان كانادا و فعاالن حقوق بشر از
هاي فعال در زمينه تر با سازمانتا ضمن برقراري همكاري نزديك انددرخواست كرده

ن ان ايشهروندكمك به روند انتقال و اسكان موقت انتقال شهروندان افغانستاني، جهت 
  .ود را با كشورهاي ثالث هماهنگ نمايدكشور اقدامات خ

ود حددر حال حاضر ه ك نموده استدولت كانادا اعالم خوانيم كه در پايان اين گزارش مي
لت دوبررسي است و تصميم  دستدر از سوي شهروندان افغانستاني هزار درخواست  17

   شود.ها نميتوقف برنامه انتقال، شامل اين پروندهجهت 
با اين حال، همچنان شمار زيادي از شهرونداني افغانستاني كه با كشورهاي خارجي 

شان در معرض خطر اند، امكان خروج از اين كشور را نيافته و جانهمكاري نموده
  .17جويي طالبان قرار داردانتقام

  
  *بريتانيا

  
ان در ازاء فقيرتر جهاقدام كشورهاي غربي به فرستادن پناهجويان به كشورهاي  -1

  هاي ماليكمك ارائه
، ضمن يادآوري قصد 1401مرداد ماه  6شنبه در گزارشي در روز پنج 18نشريه كانورسيشن

عمدتًا اتباع كشورهايي چون، سوريه،  –بريتانيا جهت فرستادن نخستين گروه از پناهجويان 
ن كه اين ژوئن سال جاري ميالدي به روآندا، به رغم اي 14در روز  –سودان و ايران 

زده، فاقد ثبات سياسي و يا جهت گريز از فقر و خشونت از پناهجويان از كشورهاي جنگ
و همچنين دفاع بوريس جانسون،  اندانش وارد خاك بريتانيا شدهآميز مطريق كانال مخاطره

كند از توافق بريتانيا و روآندا در اين رابطه، بر اين نكته تأكيد مي ،وزير اين كشورنخست

                                                            
  زنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك: گزارش رو 17

https://b2n.ir/e68531 
١٨ The Conversation 
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 ميليون دالر به اين كشور اعطا 142كه بريتانيا در قبال فرستادن پناهجويان به روآندا حدود 
 .19هاي توسعه اقتصادي آن نيز مشاركت نمايدكرده و همچنين قرار است كه در پروژه

يتانيا قدام برين ااين در حالي است كه دادگاه حقوق بشر اروپا با اتخاذ تدابير اضطراري از ا
ود ر عزم خبد كه عمل آورد، اما دولت بريتانيا در واكنش به اين اقدام تأكيد نمو هبممانعت 

 دگاهدر راستاي اجراء اين طرح ثابت قدم بوده و حتي از قصد خود جهت خروج از دا
  حقوق بشر اروپا خبر داد.

 شورهايفرستادن پناهجويان به ك –بر اساس اين گزارش، كشورهاي غربي اين اقدام را 
 كنند، به منظورياد مي» ارنده در قبال مهاجرتاقدامات بازد«كه از آن تحت عنوان  – رتفقير

ن، اي التيمريكممانعت از ورود موج پناهجويان به اين كشورها، عمدتًا از اتباع كشورهاي آ
ي به الغ مالپرداخت مب و در قبال نمايندوسيه (جنوب جهاني)، اتخاذ ميآسيا، آفريقا و اقيان

 روند.مي المللي خود در قبال پناهجويان طفرهفقيرتر، از پايبندي به تعهدات بين يكشورها

ال حدر  اين در حالي است كه استفاده از روآندا از سوي كشورهاي غربي به اين منظور
وافق و ت شده ميان اياالت متحده و مكزيك افزايش بوده، همچنين پروتكل مهاجرتي اجرا

ده، شبرداري از اين همين اصل الگو» كشور سوم ايمن«توافق  اساسآمريكا با گواتماال بر 
جباري در ميالدي اقدام به اتخاذ سياست حبس ا 1992ضمن اين كه استراليا نيز از سال 

ها را به جزاير مانوس و نائورو نيز آن 2001قبال پناهجويان غيرقانوني نموده و از سال 
با  مشاهده كرد كه كشورهاي اروپايي نيزر ايتوان در سفرستاده است. اين روند را مي

ه يجريكشورهايي، چون تونس، مراكش، مصر و ليبي و كشورهاي آفريقاي غربي، همچون ن
 اند.هاي مالي انجام دادههايي را در قبال دريافت كمكچنين توافق

ر دگراي فالندر بنا بر اين گزارش، تا كنون كشورهاي اتريش، دانمارك و منطقه راست
روپايي ورهاي اساير كش اند، به اين اميد كهك، از توافق بريتانيا و روآندا استقبال كردهژيبل

عضل مهاي مشابه با كشورهاي خارج از اين قاره جهت رفع اجراء مشاركت نيز در راستاي
 .هاي خالف قاعده ترغيب شوندمهاجرت

                                                            
هزار پناهجو از كشورهاي آفريقاي شرقي، به ويژه جمهوري  130هاي اخير ميزبان حدود گفتني است كه روآندا در سال 19

  گو و بوروندي بوده است.دموكراتيك كن
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وزيري از اجراء نخستم قارسد كه استعفاء بوريس جانسون از ماز سوي ديگر، به نظر نمي
اين توافق ممانعت به عمل آورد، چرا كه ليز تراس و ريشي سوناك، دو نامزد رياست 

اند كه با توجه به تداوم ورود گسترده پناهجويان از كار بريتانيا، متعهد شدهحزب محافظه
  .20طريق كانال مانش به اين كشور، به اين توافق پايبند بمانند

رزها ت و مقانون ملي«ت بريتانيا در اين زمينه در راستاي اجراء ماداگفتني است كه اق
ه شدت بقانوني كه مقررات شهروندي و پناهجويي در بريتانيا را  –اتخاذ شده » 2022

 ، آن رازبورمتغيير داده و كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل ضمن انتقاد از قانون 
صل جمله، ا از پناهجويان (از يل كنوانسيون حمايتذ ياالمللي بريتانمتناقض با تعهدات بين

 نان رفولمان) به شمار آورده است. –عدم بازگرداني 

 2دي، ميال 2016تا  2007هاي در ادامه اين گزارش آمده است كه بريتانيا در فاصله سال
 راه و سوري پناهجوي جوان از كشورهايي چون، افغانستان، عراق، ايران، ليبي 748هزار و 

ها كودكان بدون سرپرست افغانستاني بودند كه از تن از آن 605اخراج نموده كه دست كم 
 بودند. كشور خود گريخته

الملل، بسياري از پناهجويان اين در حالي است كه، بر اساس گزارش سازمان عفو بين
، اخراج شده در بازگشت به كشورهاي خود يا ساير كشورها، با حبس خودسرانه، ربايش

 .21شوندنجه و حتي مرگ مواجه ميشك
  
  ياكاري دولت بريتانيا در قبال فلسطين در قياس با اوكراينر -2

مرداد ماه  5تحليلي ميدل ايست مانيتور در روز چهارشنبه  –به گزارش پايگاه خبري 
 –مستقر در لندن  -» 22كيج«، پيمايش جديد انجام شده توسط گروه مردم نهاد 1401

                                                            
٢٠https://www.middleeastmonitor.com/20220725‐uk‐rishi‐sunak‐liz‐truss‐both‐pledge‐to‐
pursue‐further‐rwanda‐style‐deals/ 

  گزارش نشريه كانورسيشن. قابل بازيابي در لينك: 21
 https://theconversation.com/western‐countries‐are‐shipping‐refugees‐to‐poorer‐nations‐
in‐exchange‐for‐cash‐185758 
٢٢ CAGE 
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ت چشمگير ميان نگرش دولت بريتانيا در قبال حمايت از اوكراين در اوتفحاكي از وجود 
  مدارس اين كشور در قياس با ميزان همبستگي با فلسطين است. 

روندان تن از شه 532گفتني است كه اين پيمايش بر اساس بازخوردهاي حاصل از نظرات 
همچنين  مناطق، ينا انگليس، ولز و اسكاتلند انجام شده و تمامي مقاطع تحصيلي مدارس

  دو دانشگاه را پوشش داده است.
كنندگان به ويژه در خصوص واكنش دولت بريتانيا در قبال در اين نظرسنجي از مشاركت

تهاجم روسيه به اوكراين در سال جاري ميالدي در قياس با تهاجم رژيم اسرائيل عليه 
ام دولت بريتانيا به اتخاذ قدا پرسش شده كه نمايانگر 2021فلسطينيان در نوار غزه در سال 

آشكاراي معيارهاي دوگانه در نگرش خود در قبال درد و رنج مردم اوكراين و فلسطين 
هاي دهه با مشاركت دولت 7است، با اين تفاوت كه تهاجم به فلسطين به مدت بيش از 

 ي،ومپي در پي بريتانيا تداوم يافته و واكنش دولتمردان اين كشور در قبال پاكسازي ق
هاي حقوق بشري و موارد نقض حقوق استفادهكشتار تقريبًا روزانه مردم فلسطين، سوء

 الملل در اين كشور، در بهترين وجه خود، سكوت بوده است.بين

هاي نهادهاي حقوق هاي غربي، يافتهبر اساس اين گزارش، بريتانيا نيز همچون ساير دولت
عمال آپارتايد و بان حقوق بشر در رابطه با اهيدالملل و دبشري همچون، سازمان عفو بين

جنايت عليه بشريت توسط رژيم اسرائيل را ناديده گرفته، در حالي كه تهاجم روسيه به 
  سابقه همبستگي مواجه شده است.هاي گسترده و نمايش بياوكراين با تحريم

خود در  دعاوي هاي غربي، به رغمنتايج اين پيمايش همچنين حاكي از آن است كه دولت
ترين اصول حقوق بشر، الملل، ابتداييزمينه دفاع از حقوق بشر و حمايت از حقوق بين

همچون آزادي بيان را با هدف ممانعت از ابراز همبستگي با فلسطين و تداوم حمايت از 
  اند.پارتايد اسرائيل، زير پا گذاردهرژيم آ

تانيا مورد سركوب قرار ن در مدارس بريكه ابراز همبستگي با فلسطينيااست در حالي اين 
اي از مردم اوكراين به عمل آمده است كه همگي نشان در مقابل حمايت گسترده گرفته و

از رياكاري و موازين دوگانه و وجود سلسله مراتب در احترام به كرامت و رنج انساني 
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تگي كمتري جهت هاي غربي از شايسگويا كه شهروندان غيراروپايي از نگاه دولت –دارد 
 هاي اعطاء شده به اروپاييان برخوردارند.برخورداري از حقوق و حمايت

هاي گسترده مدارس بريتانيا گريدهندگان از كنشدرصد از پاسخ 96بنا بر اين نظرسنجي، 
اند كه كيد نمودهدرصد نيز تأ 62اند و در زمينه حمايت از مردم اوكراين خبر داده

اند ردهالي در اين رابطه كمتأمين بودجه يا كمك به اقدامات حمايتي شان اقدام به مدارس
ر مورد سركوب قرا ،هايي كه چنانچه در قبال پشتيباني از فلسطين اتخاذ شوندكنش –

 ردكان ده كوبگرفته و هر گونه مباحثه در زمينه حمله رژيم اسرائيل به فلسطين يا آموزش 
 شود.واداشته مي اين زمينه و تاريخ آن منطقه به سكوت

بنا بر اظهارات نويسنده اين تحقيق، دولت بريتانيا در اقدامي هماهنگ از جمله به كمك 
هاي امنيتي اين كشور، به مديريت مباني مباحثات سياسي در مدارس با هدف انديشكده

كشور پرداخته، اما آن را تحت لواي  راستا نمودن اين مباحثات با منافع سياست خارجيهم
مقابله با «يا » ممانعت از يهودستيزي«، »گراييمبارزه با افراط«ورهايي چون، مح

  .23به تصوير كشيده است» سازيگمراه
  
  ريتانيا با خشونت عليه زنانبمقابله گزينشي دولت  -3

ه بضمن اشاره  ،1401تير ماه  31بان حقوق بشر در گزارشي در روز جمعه سازمان ديده
له با مقاب وتصويب كنوانسيون شوراي اروپا در زمينه ممانعت از متعهد شدن بريتانيا به 

، از تصميم سال پس از امضاء آن 10، »كنوانسيون استانبول«خشونت عليه زنان، موسوم به 
بر داده خاز بندهاي اين كنوانسيون  59و  44دولت اين كشور به اصالح يا حذف بندهاي 

 كند تا اطمينان حاصل نمايد كهي مياذ تدابيرها دولت را ملزم به اتخكه يكي از آن است
مالن ر عابزنان مهاجر قرباني خشونت در رابطه با وضعيت اقامتي خود، ناگزير به تكيه 

  استفاده از خود نيستند.سوء

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  23

 https://www.middleeastmonitor.com/20220727‐survey‐exposes‐uk‐governments‐
hypocrisy‐over‐ukraine‐and‐palestine 
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هاجر از به عبارت ديگر، بر اساس اين گزارش، دولت بريتانيا با مستثناء نمودن زنان م
ن، پيشرفت چشمگير خود در خصوص مقابله با خشونت هاي كليدي اين كنوانسيوحمايت

دار كرده و موجب بروز موانع ديرپا بر سر راه زنان مهاجري شده كه عليه زنان را لكه
اند، عالوه استفاده قرار دادهها را مورد سوءشان وابسته به افرادي است كه آنوضعيت اقامتي

نه خشونت خانگي، به دليل هراس از ها جهت كسب كمك در زميه از مراجعه آنبر اين ك
  اخراج شدن از كشور، ممانعت به عمل آورده است.

بنا بر اين گزارش، بند ديگري كه دولت بريتانيا قصد اصالح يا حذف آن را دارد، در 
در خارج از خاك  ارتباط با مورد پيگرد قرار دادن شهروندان يا مقيمان بريتانيايي است كه

 اند.جنايت شده اين كشور مرتكب جرم و

بنا بر اظهارت پريتي پتل، وزير كشور بريتانيا، دولت اين كشور به رغم  ،از سوي ديگر
هاي خود در زمينه بند مربوط به مقابله با خشونت عليه زنان در اين كنوانسيون، در ترديد

 طرحي آزمايشي كه به –است » نيان مهاجرحمايت از قربا«انتظار ارزيابي طرح موسوم به 
تا به حمايت از شمار  هميالدي معرفي شد 2021در سال » قانون خشونت خانگي«همراه 

  پردازد كه به مزايا و خدمات عمومي دسترسي ندارند.بمحدودي از زنان 
پوست، هاي حامي زنان سياهاين در حالي است كه طرح مزبور به شدت مورد انتقاد سازمان

ها طرح كاملي جهت تحقق نيازهاي زنان منظر آناقليت و مهاجر قرار گرفته، چرا كه از 
  آمده است.مهاجر قرباني خشونت به شمار نمي

درصد از  62بنا بر تحقيق انجام شده از سوي نهاد حمايت از حقوق زنان آمريكاي التين، 
اند كه عامالن ر داشتهاند، اظهازنان مهاجر لندن كه در اين پيمايش مشاركت نموده

ها به استفادهدهي سوءكه در صورت گزارش ها، اين زنان را تهديد كردهآن استفاده ازسوء
 مقامات با خطر اخراج مواجه خواهند شد. 

اي قهرمانانه از بان حقوق بشر آمده است كه اگر چه بريتانيا چهرهدر ادامه گزارش ديده
ي به تصوير كشيده، المللعليه زنان و دختران در عرصه بينخود در زمينه مقابله با خشونت 

دهند اي كه آمارها نشان مياما در داخل كشور به شدت ناكارآمد عمل كرده است، به گونه
ميالدي، شركاي كنوني يا سابق  2020كه در مدت زمان سه سال تا پايان ماه مارس سال 
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 –بيش از يك تن در هر هفته  –ا تن از آنان ر 214زندگي زنان در انگليس و ولز، 
 1,5، 2021ند و مستندات پليس حاكي از آن است كه در سال منتهي به مارس اكشته

 استفاده و جرائم خانگي به وقوع پيوسته است.ميليون فقره حادثه مرتبط با سوء

 كند كه دولت بايد اطمينان حاصل نمايد كه تمامي زنان دراين گزارش در پايان تأكيد مي
گيرند و اين امر تنها با مورد محافظت قرار مي بريتانيا به طور برابر در قبال خشونت

تصويب كامل كنوانسيون استانبول و اجراء عاجالنه تمامي موازين آن براي تمامي زنان و 
  .24پذير استدختران امكان

  
به رغم هاي بريتانيا جهت اسكان پناهجويان، افزايش سه برابري استفاده از هتل -4

  تعهد وزارت كشور در اين رابطه
ارت ، به رغم تعهدات وز1401تير ماه  30شنبه به گزارش روزنامه گاردين در روز پنج

ر دين روند هاي بريتانيا جهت اسكان پناهجويان، ميزان اكشور مبني بر عدم استفاده از هتل
اكي حپناهجويان  ميالدي سه برابر شده است. به عبارت ديگر گزارش شوراي 2021سال 

وقت در پناهجو به طور م 380هزار و  26ن سال گذشته ميالدي، از آن است كه تا پايا
 اند.هاي بريتانيا اسكان داده شدههتل

هجويان تن از پنا 378آيد، اما به شمار مي» موقتي«بنا بر اين گزارش، اگر چه اين روند 
هاي بريتانيا اقامت ماه در هتل 6 تن به مدت بيش از 826هزار  2براي مدت يك سال و 

 ميالدي براي اسكان 2021اند، همچنين وزارت كشور در سه ماهه پاياني سال تهداش
 2019هتل استفاده نموده است، در حالي كه در نيمه چهارم سال  207پناهجويان از 

 هتل به اين امر اختصاص داده شده بود. 24ميالدي، 

هاي اسكان يافته دهد كه تعداد خانوادههجويان نشان مياز سوي ديگر، گزارش شوراي پنا
 27ميالدي به ميزان نزديك به يك سوم ( 2021ها در سال خوابه هتلهاي يكدر اتاق

                                                            
  ان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:بگزارش سازمان ديده 24

 https://www.hrw.org/news/2022/07/22/uk‐tackling‐violence‐against‐some‐women‐not‐all 
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درصد از جمعيت ساكن اين  10كودك و  2500درصد) افزايش يافته كه شامل بيش از 
 شود.ها ميهتل

ن ياگسترده افسردگي و افكار خودكشي در مروز بهاي اين گزارش همچنين حاكي از يافته
 بسه، كفشها از دسترسي الزم به البزرگساالن و كودكان پناهجو است، عالوه بر اين كه آن

و  قوقيحو ساير ملزومات اوليه، همچون دارو، تلفن همراه و اينترنت، همچنين خدمات 
 .حمايتي محرومندهاي درماني برخوردار نبوده و از ارتباط با جوامع محلي و شبكه

 توان به افزايش آزار و اذيت پناهجويان ساكن اينگزارش مياز ديگر محورهاي اين 
ها در دام گراي افراطي و همچنين گرفتار آمدن آنهاي راستها از سوي گروههتل

 قاچاقچيان اشاره كرد.

حي گزارش شوراي پناهجويان ضمن متهم نمودن وزارت كشور به عدم برخورداري از طر
مدت اين نهاد درخواست نموده تا از اقامت طوالنيشفاف در زمينه بهبود اين معضل، از 

ها به مشاور حقوقي و ها ممانعت به عمل آورده و از دسترسي آنپناهجويان در هتل
 .25ملزومات اوليه زندگي، همچون البسه، غذا و دارو اطمينان حاصل كند

  
  هاي معيشتيهن در بريتانيا در ميانه بحران هزينخانماافزايش تعداد دانشجويان بي - 5   

ارش ، نتايج حاصل از گز1401تير ماه  30شنبه به گزارش روزنامه گاردين در روز پنج
ت ها را ملزم نموده تا جهدانشگاه» مؤسسه سياست تحصيالت عالي«انتشار يافته توسط 

ه اجراء دامات بيشتري را بعت از وقوع اين امر، اقخانمان و ممانشناسايي دانشجويان بي
هاي معيشتي و رود اين پديده به سبب بحران هزينهبا توجه به اين كه انتظار ميگذارند، 

  گسترش ميزان مشاركت اقشار مختلف در عرصه تحصيالت عالي افزايش يابد.
بر اساس اين گزارش، اگر چه دانشجويان در قياس با همساالن خود در جامعه از تجربه 

ما با توجه به افزايش ميزان ورود جوانان برآمده خانماني برخوردارند، ادر زمينه بيتري كم

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 25

 https://www.theguardian.com/politics/2022/jul/21/use‐of‐uk‐hotels‐for‐asylum‐seekers‐
trebles‐despite‐home‐office‐promise 
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ها، كارشناسان بر اين باورند كه شمار بيشتري درآمد به دانشگاههاي محروم و كماز خانواده
 تر دارند.خانماني قرار داشته و نياز به حمايت افزوناز دانشجويان در خطر مواجهه با بي

ن كنوني خانماني در ميان دانشجوياه ميزان بيهاي مكفي در زمينحالي است كه دادهاين در 
ها مشاهده در ميان آن» خانماني پنهانبي«و پيشين وجود نداشته و تنها شواهدي از 

 شود.مي

اري جهمچنين پيمايش انجام شده از سوي اتحاديه ملي دانشجويان اسكاتلند در سال 
خانماني تحصيالت خود بيدرصد از دانشجويان از آغاز  12كه  ميالدي حاكي از آن است

  اند.را تجربه كرده
ا سكونت ب المللي برخوردار از فرزند نيز در زمينه يافتن محلاز سوي ديگر دانشجويان بين

  د.خانماني قرار دارندشواري مواجه بوده و از اين رو، در معرض خطر مواجهه با بي
تر از نم اقدامات افزودر ادامه بر ضرورت انجا» يالت عاليمؤسسه سياست تحص«گزارش 

ان خانماني، نه تنها در ميان دانشجويها در راستاي تحقيق در زمينه پديده بيسوي دانشگاه
و  –اند ها ترك تحصيل كردهدرصد از آن 5,3كه  –كنوني، بلكه دانشجويان پيشين 

مامي تر در راستاي پايان بخشيدن به تدهگستر التحصيالن جديد و ايفاء نقشهمچنين فارغ
 خانماني تأكيد نموده است.َاشكال بي

خانمان بوده و يا در خطر قرار گرفتن در معرض اين بنا بر اين گزارش، دانشجوياني كه بي
مدت و هاي مالي كوتاههاي هدفمند، از جمله كمكپديده قرار دارند، بايد از حمايت

رخوردار شوند، با توجه ويژه در دوران تعطيالت تابستاني، بدسترسي به محل سكونت، به 
درصد فراتر رفته و دانشجويان از آغاز سال جديد  9به اين كه نرخ تورم در بريتانيا از 
بهاء هاي بيشتر براي غذا و انرژي و همچنين اجارهتحصيلي ناگزير به صرف هزينه

  .26هستند
 

                                                            
  قابل بازيابي در لينك: گزارش روزنامه گاردين. 26

 https://www.theguardian.com/education/2022/jul/21/homeless‐students‐uk‐cost‐of‐living‐
crisis 
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 *فرانسه

  سفر وليعهد عربستان به فرانسه به اعتراض نهادهاي حقوق بشري  -1
فر محمد همزمان با س، 1401مرداد ماه  7المللي فرانسه در روز جمعه به گزارش راديو بين

 ،به فرانسه و ديدار او با امانوئل مكرون ،بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي
ي و هاي مدافع حقوق بشر و ناظران فرانسوشماري از گروه جمهوري اين كشور،رئيس
  اند.ض نمودهبه اين اقدام اعتراالمللي بين

نگار روزنامهمحمد بن سلمان، فردي كه پس از قتل جمال خاشقجي، گفتني است كه 
اي جنجالي در هعربستان در تركيه، تبديل به چهر كنسولگريپست در واشنگتن روزنامه

مورد  به گرمي ،مرداد ماه 5در روز چهارشنبه پاريس  پس از ورود به، ه استجهان شد
  .ل مكرون، قرار گرفتسوي امانوئ استقبال

قوق افع حهمزمان با سفر وليعهد عربستان به فرانسه، سه گروه مدبر اساس اين گزارش، 
هاي فرانسه دادگاه او در عليه بر» اكنوندموكراسي براي جهان عرب، هم« ، از جملهبشر

 اند.طرح شكايت نموده

ر و ب به شمار آوردهقجي تان را مسئول شكنجه و قتل جمال خاشها، وليعهد عربساين گروه
خود  دست رفته اعتبار از به كشورهاي اروپايي در صدد كسببا سفر  ويكه  اين باورند

  .27است
محمد بن سلمان از مصونيت قضايي برخوردار بنا بر استدالل اين نهادهاي حقوق بشري، 

و  را به طور رسمي بر عهده نگرفته استعربستان ، چرا كه هنوز رياست حكومت بودهن
وي را به پاي ميز محاكمه  دتوانفرانسه از معدود كشورهاي جهان است كه ميهمچنين 
  .28بكشاند

                                                            
اين  در تحقيقات پايان از پس ، اما سازمان مللنمودهمحمد بن سلمان، دست داشتن در قتل جمال خاشقجي را رد  اگر چه 27

 قتل نقشه كه دهدمي نشان يزن آمريكا اطالعاتي هايسازمان و برآورد به شمار آورده» الملليبين يجرم«، قتل خاشقجي را رابطه
  .توسط محمد بن سلمان، تائيد شده استوي 

٢٨ https://www.bbc.com/persian/world‐62342829 
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اين تحول تأكيد نموده بان حقوق بشر نيز در واكنش به هسازمان ديداين در حالي است كه 
ه حقوق بشر، خطر ب» تعهد قوي و مستحكم« فارغ از هر گونهامانوئل مكرون كه 

 .29دوش محمد بن سلمان را به جان خريده استسفيدنمايي چهره مخ
حل  ها اظهار داشته كهاين اعتراضدر همين حال، امانوئل مكرون در واكنش به 

هستند،  مواجهبا آن اين كشور فرانسه و ديگر شركاي اروپايي  اكنون هايي كه همدشواري
روپايي است كه به بروز بحران انرژي در كشورهاي ا . اشاره مكروننيز حائز اهميت است

 .30پس از جنگ روسيه با اوكراين، اقتصاد اين قاره را به چالش كشانده است
ويژه پس  حاكمان عربستان سعودي در حدود يك دهه گذشته و بهاين در حالي است كه 

يه يت علجنا جنايات جنگي و ات ارتكاب بهاتهامبا از ورود به ميدان جنگ داخلي يمن، 
پيمانان عنوان يكي از متحدان سنتي واشنگتن و هم رياض بها ام. مواجه هستندبشريت 

 را كهقرار گرفته، چ المللينقد و محكوميت بين تر در معرضكم اروپايي اياالت متحده،
تقيم رگيري مسدو با وجود  بوده مين امنيت آبراه خليج فارسأت هايستونعربستان يكي از 

 آيد.به شمار ميدر منطقه  ثبات اركانيمن، يكي از » مغلوبه«گ در جن

حاكي از  بار خاورميانه با جنگ روسيه عليه اوكراينوضعيت فاجعه از سوي ديگر، قياس
يف و كشف گورهاي نشيني نيروهاي روسي از حومه كيپس از عقب آن است كه

اروپا، پليس اروپا و ديوان نظاميان و غيرنظاميان، اتحاديه جمعي نظاميان، شبهدسته
جنايات عليه بشريت و  قرار دادن عامالنپيگرد مورد شناسايي و  جهتللي كيفري المبين

در  يمشابه ارادهبسيج شدند. اين در حالي است كه درنگ بيجنايات جنگي ارتش روسيه 

                                                            
كه  ر قصري مجللمان خبر اسكان محمد بن سلمان در مدت اقامتش در پاريس دهمزبه گزارش شبكه خبري دويچه وله،  29

كاخ لوئي  در حقيقت اين قصر. خبرساز شده است ميليون يورو خريداري نموده، 275به مبلغ  2015خود آن را در سال 
 مجله. است شدهنوسازي  سال پيش كامالً 13 حدود وساخته  1700در حومه پاريس است كه در سال و واقع چهاردهم 
از  شود كه شكوه و جالل آن گوي سبقت رابه شمار آورده و گفته مي »خانه جهانترين گران« عنوان به را قصر اين فورچون

  است. ، ربوده هكاخ ورساي كه مقر خانواده سلطنتي فرانسه بود
  المللي فرانسه. قابل بازيابي در لينك: گزارش راديو بين 30

https://b2n.ir/b30828 
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 اي كه ابعادسوريه و يمن، كشورهاي مصيبت زده اين زمينه در قبال كشورهايي چون،
  .كراين است، وجود نداشته استها برابر اوها دهقربانيان در آن

 نيز ارچوب، ادامه تحريم نفتي ايران راهدر همين چشبكه خبري يورونيوز گفتني است كه 
كرده است مبني بر اين كه اگر چه اين كشور در زمينه حقوق بشر از كارنامه (به بررسي 

  باعمالً  است، اما در زمينه صادرات نفت ادعاي اين گزارش) تيره و تاري برخوردار
كه اياالت متحده حتي براي  است در حاليمواجه بوده و اين  بازگشتبستي بيبن

  .31در برابر حكومت مادورو شده است» نرمش«بازگرداندن نفت ونزوئال به بازار، حاضر به 
  
  ح سيسيناخرسندي فعاالن حقوق بشر از مالقات امانوئل مكرون با عبدالفتا -2

فعاالن  ، از نارضايتي1401تير ماه  31شي در روز جمعه در گزار 24شبكه خبري فرانس 
در  اكرهاريس به منظور مذحقوق بشر از مالقات اخير رؤساي جمهور فرانسه و مصر در پ

  تحكيم روابط امنيتي و دفاعي ميان دو كشور خبر داده است. زمينه
 ز آنا جمهور مصر در كاخ اليزه چند روز پسگفتني است كه ميزباني مكرون از رئيس

 تحدهمصورت گرفت كه وي در اين كاخ با شيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس امارات 
  ود.بآيد، مالقات كرده عربي كه خود از متحدان نزديك دولت سكوالر سيسي به شمار مي

يه به ي تهاجم روسهاي روزافزون جهاني در رابطه با پيامدهابر اساس اين گزارش، دغدغه
 مهورين مواد غذايي، موجب رقم خوردن اين ديدار (ميان رؤساي جاوكراين براي تأم

ي يت غذايامن فرانسه و امارات) و مباحثه در زمينه عواقب اين جنگ براي اقتصاد، انرژي و
 در سطح جهان شده است.

به  هاي دوجانبهاز سوي ديگر، مكرون و سيسي عالوه بر گفتگو در زمينه تحكيم همكاري
بر اه نواممدر  قابله با گرمايش زمين پرداختند، با توجه به اين كه مصرمباحثه در زمينه م

ين االشيخ  سال جاري ميالدي، ميزباني اجالس آب و هوايي سازمان ملل را در شهر شرم
 كشور بر عهده دارد.

                                                            
٣١ https://per.euronews.com/2022/07/28/france‐macron‐visit‐mbs‐more‐oil‐less‐humn‐rights 
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د ي چندين ميليارااين در حالي است كه دولت مصر در سال گذشته ميالدي در معامله
  ود.جت جنگنده رافال ديگر از اين كشور خريداري نم 30انسه، دالري دفاعي با فر

جمهوري خود تأكيد در ادامه اين گزارش آمده است كه مكرون در دوران رياست
 2020چشمگيري بر تحكيم روابط با مصر داشته و در ديدار سيسي از فرانسه در سال 

االن فع تكه موجب حير را به وي اهداء كرده تخار اين كشورميالدي، باالترين نشان اف
 حقوق بشر شده بود.

هاي ها است كه ناخرسندي خود را از مالقاتگفتني است كه فعاالن حقوق بشر مدت
ط هاي مرتبانيسيسي از فرانسه ابراز داشته و بر ضرورت اتخاذ اقدامات بيشتر در قبال نگر

 اند.هاي مصر تأكيد نمودهياسي در زندانهزار زنداني س 60با حبس حدود 

الء عقوق بشري به ويژه بر روي پرونده مطابق با اين گزارش، فعاالن و نهادهاي ح
ر سال حبس د 5اند كه پس از محكوميت به تحمل عبدالفتاح، فعال مصري، متمركز شده

ذا به غب روز است كه در اعتصا 100ماه دسامبر سال گذشته ميالدي، براي مدت بيش از 
  برد.سر مي

خوانيم كه سازمان گزارشگران بدون مرز، پيش از مالقات مكرون گزارش ميدر پايان اين 
با سيسي، از وي درخواست نموده بودند كه سرنوشت اعالء عبدالفتاح و ديگر 

  32.33نگاران زنداني در مصر را ناديده نگيردروزنامه

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:24گزارش شبكه خبري فرانس  32

 https://www.france24.com/en/europe/20220722‐macron‐hosts‐egypt‐s‐al‐sisi‐in‐paris‐for‐
talks‐on‐security‐and‐defence 

  هاي پيشين:گزارش مرتبط در گزارش 33
نگاران و زنامهشماري از رو، 1401تير ماه  15تحليلي ميدل ايست مانيتور در روز چهارشنبه  –خبري  به گزارش پايگاه*

يون دالر) با مصر و ميل 250ميليون پوند ( 180هايي به ارزش بيش از مدافعان حقوق بشر اقدام دولت بريتانيا به امضاء قرارداد
  اند.ر را محكوم نمودهناديده گرفتن تداوم نقض شديد حقوق بشر در اين كشو
اي انيهدر بي ، وزير خارجه بريتانيا و سامح شكري، همتاي مصري وياين واكنش پس از آن به وقوع پيوست كه ليز تراس

هاي دو جانبه توافق كردند، بدون آن كه به گذاريهاي نزديك در راستاي ارتقاء روابط تجاري و سرمايهمشترك بر سر همكاري
 در اين كشور بپردازند.وضعيت حقوق بشر 

هاي متمادي از وزير خارجه ي در مصر، پيش از انجام اين ديدار، براي هفتههاي زندانيان سياساين در حالي است كه خانواده
هزار تن از  60بريتانيا درخواست كرده بودند تا با جديت بر موضوع حقوق بشر در اين كشور متمركز شود، با توجه به اين 
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 34ربيمللي براي آزادي در امارات متحده عالكارزار بيناين در حالي است كه به گزارش 
تير ماه، رؤساي جمهور فرانسه و امارات متحده عربي پس از مالقات  28شنبه در روز سه

با يكديگر، توافقي مبني بر تأمين منابع جديد انرژي امضاء نمودند و اين در حالي است كه 
ه امارات را كه مملو از هاي فعاالن حقوق بشري، سابقامانوئل مكرون، به رغم درخواست

  .35حقوق بشر در داخل و خارج از كشور است، ناديده گرفتموارد نقض 
  
انديشانه در جامعه فرانسه به رغم ارتقاء ميزان رواداري در هاي جزمتداوم تبعيض -3

  اين كشور
ي مردم ، به رغم دعاو1401تير ماه  29به گزارش روزنامه لو موند در روز چهارشنبه 

ل ر قباداين كشور و بهبود شاخص رواداري مبني بر كاهش ميزان نژادپرستي در  فرانسه
اتباع خارجي، گزارش ساالنه كميسيون ملي مشورتي حقوق بشر فرانسه در خصوص 

آميز بعيضتهراسي حاكي از آن است كه رفتارهاي مقابله با نژادپرستي، يهودستيزي و بيگانه
افته وم ين تداو رنگ پوست ساير افراد جامعه همچنامردم فرانسه در قبال پيشينه، دين 

  است.

                                                                                                                                                            
ها به سبب محروميت سياري از آنري به دليل عقايد سياسي خود در اين كشور در حبس به سر برده و زندگي بشهروندان مص

 ها مورد مخاطره قرار گرفته است.هاي پزشكي، قرار گرفتن در معرض شكنجه سيستماتيك و شرايط اسفبار زنداناز مراقبت

سياسي در مصر اشاره كرده است كه به  –بريتانيايي و زنداني عقيدتي  اين گزارش در ادامه، به پرونده عالء عبدالفتاح، شهروند
سال حبس شده، مورد شكنجه قرار گرفته و از دسترسي به  5بوك محكوم به تحمل يل انتشار مطلبي در شبكه اجتماعي فيسدل

 كنسولگري بريتانيا در اين كشور نيز محروم مانده است.

  ه است.هاي پزشكي الزم را دريافت نكرداه در اعتصاب غذا به سر برده و مراقبتم 3گفتني است كه وي به مدت بيش از 
اند تا از فرصت برگزاري اجالس مداران و مدافعان حقوق بشر از دولت مصر درخواست نمودهبر اساس اين گزارش، سياست

حقوق بشري خود استفاده نكرده و  هاياستفادهآتي آب و هواي سازمان ملل در اين كشور در راستاي سرپوش نهادن بر سوء
  هاي ملموس جهت بهبود شرايط كشور بهره ببرد.در عوض از آن در راستاي برداشتن گام

ترين متحدان اند تا از موقعيت خود به عنوان يكي از نزديكمدافعان حقوق بشر همچنين از دولت بريتانيا درخواست نموده
 سي در اين كشور استفاده مثمرثمرتري نمايد.مصر در راستاي تضمين آزادي زندانيان سيا

گذاران خارجي در مصر به شمار آمده و ساالنه بيش از شود كه بريتانيا يكي از بزرگترين سرمايهمي اين گزارش در پايان يادآور
  كند.ميليارد دالر در اقتصاد اين كشور مشاركت مي 5

٣٤ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
٣٥  https://www.icfuae.org.uk/news/uaes‐ruler‐meets‐macron‐paris‐no‐human‐rights‐issues‐
raised 
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نه هاي نژادپرستانه، يهودستيزاانديشيبنا بر اظهارات نويسندگان اين گزارش، برخي از جزم
ه ابراز كهراسانه همچنان آشكارا در جامعه فرانسه قابل مشاهده بوده، در حالي و بيگانه

ري توني بيشتري يافته و از شدت افزونوناگها َاشكال جديدي به خود گرفته، گآن
  برخوردار شده است.

دن شايي بر اساس گزارش روزنامه لو موند، فرانسه در سال جاري پنجاهمين سالگرد اجر
سازي هاي نژادپرستانه و بدناممبتني بر تعيين مجازات براي توهين» 1972قانون اول ژوئيه «

ه و جاپن وتبعيض، انزجار يا خشونت نژادي (افتراء)، همچنين تحريك ديگران به اِعمال 
ر حالي المللي رفع تمامي َاشكال تبعيض نژادي را ديكمين سالگرد تصويب كنوانسيون بين

هاي حاكي از گيرد كه بنا بر گزارش كميسيون ملي مشورتي حقوق بشر، گفتمانجشن مي
كشور كامًال  در جامعه اينهراسانه ژادپرستانه و بيگانهو فحواهاي ن سازي و انگ زدنبدنام

  است. نرفتهاز ميان 
افته و منجر افزايش ي 19 –گفتني است كه اين موارد به ويژه به دليل شيوع بيماري كوويد 

خاباتي هاي توطئه مبتني بر يهودستيزي شده، همچنين كارزارهاي انتبه بروز مجدد نظريه
ي جامعه فرانسه در قبال هامشغوليميالدي در اين كشور به تجديد دل 2022سال 

  ون، مهاجرت و امنيت انجاميده است.موضوعاتي چ
ها در اين گزارش كه از رتبه صفر اين در حالي است كه شاخص رواداري در قبال اقليت

(نارواداري مطلق) تا صد (رواداري مطلق) تقسيم بندي شده، نمايانگر افزايش ناگهاني 
و رتبه باالتر را به خود اختصاص داده است كه د 68نارواداري نبوده و در حال حاضر رتبه 

  .36ميالدي است 2009و  2017هاي رتبه باالتر سال 3ميالدي و  2019از سال 
  
  

                                                            
  گزارش روزنامه لو موند. قابل بازيابي در لينك: 36

 https://www.lemonde.fr/en/france/article/2022/07/20/the‐french‐say‐they‐are‐less‐racist‐

but‐have‐a‐hard‐time‐burying‐their‐old‐cliches_5990731�7.���� 
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هاي راست افراطي و نژادپرستي نوين در فرانسه و ساير كشورهاي فزايش گرايشا -4
  اروپايي

افتن تحوالت يه رغم پايان ، ب1401تير ماه  29به گزارش نشريه پوليتيكو در روز چهارشنبه 
اي كه در برخي هاي نژادپرستانهرسد كه گفتمانا انتخابات فرانسه، چنين به نظر ميمرتبط ب

 اي يافته است، همچنان قصد ترك فضاي ايناز كارزارهاي سياسي نمود قابل مالحظه
  د.نكشور را ندار

 وجه آنبرتري قابل ت و» مجمع ملي«اين در حالي است كه ظهور حزب راستگراي افراطي 
 قابل دي كامالًمحابا اكنون به رونرانسه نمايانگر اين امر است كه نژادپرستي بيدر پارلمان ف

انديشانه ركن سياسي ثابت فرانسه و هاي جزمپذيرش در اين كشور تبديل شده، گفتمان
تر كوچساير كشورهاي اروپايي به شمار آمده و همزمان محدوده جامعه مدني كوچك و ك

  شده است.
كننده جوامع اقليت فرانسه پيشاپيش با قوانين و مقررات محدودبر اساس اين گزارش 

جامعه مدني، به ويژه  اند. همچنين چندين سازماندولت امانوئل مكرون مواجه شده
، 37هاي حامي حقوق مدني مسلمانان طي چند سال گذشته و به دستور ژرالد دارمننسازمان

اند و اين در حالي است كه حالل يافتهنسه، بدون هر گونه بررسي قضايي انوزير كشور فرا
مكرراً از دارمنن حمايت كرده و مردم  –باالترين دادگاه اداري فرانسه  –شوراي حكومت 

اند هاي اين كشور قرار گرفتهمورد هدف مقام ،تر شدن فضاي مدنيفرانسه در پي كوچك
 دارد. ام قضايي فرانسه فاصله قابل توجهيروندي كه با ادعاي استقالل نظ –

ي به ، زناني كه هم ماسك بهداشت19 –از سوي ديگر، در دوران شيوع بيماري كوويد 
شان به طور كامل صورت داشته و هم محجبه بودند، همچنان به اين سبب كه صورت

اطق من دنيس كه از –ِسن  –اند و گفتني است كه منطقه َسن شدهپوشيده است، جريمه مي
گيري بيش از كل مناطق آيد، در دوران همهفرانسه به شمار ميبرخوردار از تنوع قومي در 

 كشور جريمه دريافت كرده است.

                                                            
٣٧ Gérald Darmanin 
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سي كر 89اكنون » مجمع ملي«گراي افراطي مطابق با اين گزارش در حالي كه حزب راست
 - برابري  11بقه سافزايش بيا -هاي پارلمان فرانسه را به خود اختصاص داده از كرسي

ه كاور است بهراسي در اروپا، مستقر در بلژيك، بر اين ي مقابله با اسالمسازمان جامعه مدن
جمهوري فرانسه امكان گراي افراطي از سوي حزب رياستهاي راستسازي گفتمانعادي

 حقوق ها در راستاي پايمال نمودنفراهم آورده تا تالش» مجمع ملي«اين پيروزي را براي 
 ي يابد.ترها افزايش فزونبنيادين اقليت

دي رسد در حال حاضر، دولت فرانسه آزادر ادامه اين گزارش آمده است كه به نظر مي
ضع و موا جمعيت مسلمان كشور را تهديدي بزرگ به شمار آورده و از سوي ديگر، نه تنها

جمهوري زب رياستهراسانه خود را تداوم بخشيده، بلكه برخي از اعضاء حقوانين اسالم
و حتي اين ترديد  افراطي حزب مجمع ملي تمايل ورزيده هاي راستيشبه همراهي با گرا

  گرا به شمار نيايد.اند كه شايد اين حزب از اساس حزبي راسترا رقم زده
ي هاي گذشته استفاده از بوركيني (مايواين در حالي است كه شوراي حكومت در هفته

اشيه حش به ها را بيش از پيآن ان مسلمان ممنوع به شمار آورده تااسالمي) را براي زن
 نده و برها در امان نماو در تحولي ديگر حتي متوفيان مسلمان نيز از اين محدوديتبراند 

هاي قبور طلبي، نمادهاي اسالمي بايد از سنگبرانگيز ضدجدايياساس اليحه مناقشه
 بر اساسنان حتي تدفين مسلما رسد كهيظر ممسلمانان حذف شوند. بر اين اساس به ن

 آيد.ار ميطلبانه به شمشان نيز نوعي اقدامي جداييعقايد مذهبي

مطابق با اين گزارش، در حالي كه مكرون تالش نموده تا خود را به عنوان حامي 
ن افراطي به تصوير بكشد، اما حقيقت اي هاي راستهاي ليبرال اروپا در قبال گرايشانديشه

راستا هم –ها عمل كرده است استاي پيشبرد اين گرايشاست كه خود به مثابه عاملي در ر
سازي نژادپرستي و تبعيض كه تنها مختص به فرانسه نبوده و مخاطره آن در با روند عادي

  .38سطح اروپا نيز قابل لمس است
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