منبع اجتماعی

آشنایی با پروفایلینگ نژادی و خشونت
آیا تا به حال بی دلیل توسط نگهبان فروشگاه دنبال شده اید؟
آیا هنگام دسترسی و یا استفاده از سرویس های اجتماعی به شما بی توجه ای شده است؟
آیا به خاطر داشتن نام غیر غربی(غیر انگلیسی) با شما رفتار متفاوت و تبعیضانه شده است؟
آیا هنگام عبور از ایست بازرسی به طور اتفاقی مجبور به تکرار بازرسی شده اید؟
آیا رنگ پوستتان باعث شده تا توسط پلیس آسیب فیزیکی دیده و بازداشت شوید؟
این پروفایلینگ نژادی می باشد .پروفایلینگ نژادی به شناسایی و کنترل افراد بر اساس ویژگی های نژادی ،قومی ،مذهبی
و هم چنین رنگ پوست ،ملیت و آداب و رسوم غیر غربی آنان گفته می شود .پروفایلینگ نژادی با دیگر بخش های هویت
ما مانند جنسیت ،سن ،طبقه اجتماعی ،زبان و حقوق شهروندی در ارتباط و تعامل است .پروفایلینگ نژادی بعضی از
افراد و گروه های نژادی -قومیتی را برای متهم سازی هدف قرار می دهد و آنان را مستعد به ارتکاب جرم می داند .افراد
و گروه های نژادی-قومیتی مختلف پروفایلینگ نژادی را در درجه های مختلف تجربه می کنند زیرا بعضی بیشتر از
دیگران در معرض اتهام هستند.
اولین فرم پروفایلینگ نژادی در نتیجه خشونت حاصل از استعمار صورت می گیرد .در کانادا ،اولین گروه-قومی که
پروفایلینگ نژادی و خشونت حاصل از آن را تجربه کردند سرخپوست های کانادا ( ملت اول ،اینوئیت ،مِتیس ها ،و
بومیان) } {First Nations, Aboriginal,Native, Inuit, Metisمی باشند .کانادا یک اجتماع متشکل از مقیمان سپید پوست
است که به آن جامعه ی مقیمان سپید) (White Settler Societyگفته می شود .جامعه ی مقیمان سپید جامعه ای ست
که توسط اروپاییان سلطه گر و حاکم بروی خاک غیر اروپایی شکل گرفته است .این جامعه بر پایه غارت ،تصاحب زمین
ها و منابع و تقریبا قتل عام بومی های منطقه توسط اروپاییان سلطه گر ساخته شده است .این اجتماع در خود طبقات
نژادی ایجاد کرده و سپید پوست ها را در صدر و مسلط بر دیگران قرار می دهد .همچنین بنای این اجتماع این باور را
ایجاد می کند که سپید پوست ها اول به این سرزمین وارد شده و مسئول مطلق پیشرفت و توسعه این سرزمین هستند.i
صدر نشینی و تسلط سپید پوست ها مستلزم نظارت و کنترل مداوم و همیشگی افراد و گروه های نژادی دیگر است .بدون
پروفایلینگ نژادی ،برتری و غلبه سپید پوست ها تضعیف می شود .مردمان سپید پوست مردمانی بی خطر و معصوم
پنداشته می شوند که قادر به ارتکاب جرم نیستند .پیش فرض این است که مردمان سپید پوست خطاکار نیستند و به همین
علت نگاهی مشکوک متوجه آن ها نیست .افراد سپید پوست در قالب قاضی یا پلیس و یا حتی مردم ،مجریان به حق
پروفایلینگ نژادی و مسئول اجرای آن در جامعه ی مقیمان سپید هستند .پروفایلینگ نژادی در عین تحقیر و متهم سازی
نژاد های دیگر ،جایگاه سپید پوست ها را به اندازه ای که آن ها برای اثبات برتری خود در جامعه تالش کنند حفظ می
کند.
پروفایلینگ نژادی در مکان های مختف زیادی اتفاق می افتد :در کالس و مدرسه ،هنگام خرید مثال در مغازه یک دالری،
در محل های مذهبی ،هنگام رانندگی ،قدم زدن در خیابان ،در فرودگاه ،در وسایل نقلیه عمومی ،و یا خیلی از مکان های
اجتماعی دیگر .افراد و یا اجتماع هایی که به عنوان مظنون هدف قرار داده می شوند و خطرناک به حساب می آیند کنترل
و نظارت را در دو سطح مختلف تجربه می کنند :
( )۱دولت (پلیس ،ارتش ،بازرسی و یا امنیت مرزی)
( )۲عموم مردم که در تقش های مختلف در ارتباطات روزمره رفتار و حرکات دیگری را نظاره و هدایت می کنند ( معلم
ها ،همسایه ها ،مدیر ها ،رانندگان وسایل نقلیه عمومی ،مغازه دارها ،مشتریان).

پروفایلینگ نژادی در اشکال زیر انجام می پذیرد:
• فردی :رفتار و عقایدی که اعضای گروه نژادی را مورد تبعیض قرار می دهد
• سازمانی :قوانین ،پلیس ،و شیوه رفتاری که در ارگانیزیشین ها و سازمان های مختلف افراد و گروه های متعلق به نژاد
های غیر سپید را هدف تبعیض قرار می دهند
• سیستماتیک  :رفتار ،ارزش ها ،ضوابط و هنجارهای اجتماعی نژادپرستانه که در جامعه پذیرفته و جزئی از معیارهای
اجتماعی شده اند
هر سه صورت پروفایلینگ نژادی در تعامل با یکدیگر بروی گروه های اجتماعی تاثیرات متفاوتی می گزارند.
سناریو:
استیو مرد میان سال سپید پوستی است که بعد از یک روز طوالنی کاری وارد اتوبوس شماره  ۹۹در ونکوور
می شود .تنها صندلی خالی موجود در جلوی اتوبوس و در کنار مارک ،یک پسر جوان و شاد که هدفون بر گوش
دارد ،می باشد .استیو ایستادن را بر نشستن در کنار مارک ترجیح می دهد زیرا استیو نمی خواهد کنار یک
نوجوان سیاه پوست بنشیند .استیو از اینکه تنها صندلی خالی در کنار مارک است عصبانی است زیرا نمی خواهد
کنار او که صدای بلند موسیقی از هدفونش شنیده می شود بنشیند .استیو با لحنی توهین آمیز از مارک می خواهد
تا موسیقی اش را قطع کند .مارک صدای اورا نمی شنود و استیو درخواست خود را تکرار می کند .این باعث
کشمکش بین آن دو می شود .راننده اتوبوس متوجه اختالف آن دو می شود و اتوبوس را نگه می دارد .راننده از
مارک می خواهد تا پیاده شود وگرنه او به پلیس زنگ می زند.
در سناریوی باال ،رفتار شخصی استیو مستقیما مارک را هدف رفتار تبعیضانه قرار می دهد تنها به این دلیل که استیو
مایل نیست کنار مارک بنشیند .استیو خشن و بی ادب است و گستاخ چرا که مارک را مزاحم خود میبیند .هم استیو و هم
راننده اتوبوس به صورت جداگانه و انفرادی مارک را مورد تبعیض نژادی قرار می دهند و این منجر به پروفایلینگ
نژادی مارک به صورت سازمانی می شود زیرا استیو و راننده اتوبوس هردو مدیران به حق فضای حمل و نقل عمومی،
که فضایی نژادپرستانه است ،می شوند .مدیران سپید با کمک یکدیگر مرد جوان سیاه پوست را کنترل کرده و اورا از
اتوبوس به بیرون راندند و حق او را در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی پایمال کردند .در آخر می توان به این اتفاق
به چشم پروفایلینگ نژادی سیستماتیک نگاه کرد زیرا ما فکر می کنیم حق همیشه با مدیران و مجریان سپید پوست در
محل است و یا آن ها نباید به چالش کشیده شوند یا مورد سوال قرار گیرند .همچنین این طرز تفکر به عادی شدن کنترل
افراد سیاه پوست از زمان برده داری و استعمار تا به امروز بر می گردد.
پروفایلینگ نژادی فردی ،سازمانی و سیستماتیک بر مبنای این ایده استواراند که مردمان سپید پوست به لحاظ اخالقی،
فکری و نژادی از باقی برتر هستند .این طرز فکر برتری گرایی) (supermacistنام دارد .این نوع خشونت نژادی
ریشه در نحوه ی تفکری دارد که در گذشته و امروز حامی نژاد پرستی بیولوژیکال و علمی بوده و توسط مردم
سرخپوست و بومی و افراد رنگین پوست تجربه شده است .این طرز تفکر نژادپرستانه است زیرا بر این باور است که
بعضی از نژادها به طور طبیعی از دیگرنژادها متمایز و برتراند .برتری گرایی باعث می شود تا افراد یا گروه هایی که
نژادهایی غیر سپید دارند برچسب های نادان ،بی اعتبار ،بی تمدن و وحشی ،تروریست و منحرف بخورند و تبدیل به
"دیگری" ای بشوند که ترسناک و خطرناک است و مستحق بیرون رانده شدن از اجتماع .در حال حاضر و در این برهه
تاریخی توجه به پروفایلینگ نژادی روز افزون بر ضد عرب ها ومسلمانان امری واجب می باشد .اسالم هراسی(اسالمو
فوبیا) تنفر و ترس از مسلمانان است که با رفتار خشونت آمیز نسبت به آنان همراه می باشد .اسالم هراسی ساختاری است
بر پایه تفکر اروپا محوری و شرق شناسی که مسلمانان و اسالم را تهدیدی بر علیه سیستم قدرت طلب غرب می داند.
زمانی که دولت بر پلیس و ما به یکدیگر تکیه می کنیم تا حرکات و رفتار دیگران را کنترل و هدایت کنیم بعضی از
کامیونیتی ها بیشتر و مازاد کنترل و نظارت می شوند .در این صورت کسانی که منحرف و قانون شکن دیده می شوند
(مانند مارک در اتوبوس) متعلق به نژاد یا قومیت های به خصوصی هستند .این در حالی اتفاق می افتد که حقوق افراد یا
گروه هایی که مورد تبعیض نژادی قرار می گیرند به بهانه دفاع و حفاظت از امنیت ملی پایمال می شود زیرا حقوق این
افراد خارج از حمایت قانون و دولت است.

تاثیرات و پیامدهای پروفایلینگ نژادی و خشونت حاشی از آن
پروفایلینگ نژادی بروی افراد و گروه ها تاثیرات منفی روانی و فیزیکی زیادی می گزارد .طبق بیانیه کمیسیون
پروفایلینگ نژادی حقوق بشر آنتاریو ،iiپیامدهای پروفایلینگ نژادی از این قبیل اند :عدم اعتماد به نفس ،عدم دسترسی به
تحصیالت ،تاثیرات منفی روانی ،تمایل به مجرم پنداری کودکان ،و صرف نظر کردن از مدرسه یا دانشگاه و یا سر باز
زدن از اشتغال.
از دیگر پیامدهای پروفایلینگ نژادی پیامدهای پنهانی آن می باشد مانند تحقیر شدن و بی آبرویی که در نتیجه برخوردهای
توهین ها و تکه کالم های نژادپرستانه در شخص ایجاد می شود .بعضی از افراد ضررهای مستقیم مالی مانند هزینه ی
های حقوقی یا از دست دادن درآمد شغلی را جزء دیگر پیامدهای پروفایلینگ نژادی بر شمرده اند .به خصوص پدران و
مادران صدمات جدی روحی و روانی حاصل از برخورد های نژاد پرستانه و پروفایلینگ نژادی را بروی کودکان خود
خاطر نشان کرده اند .بسیاری از افراد تفکراتی مانند سربار اجتماع بودن و مقصر دانستن خود برای مشکالت اجتماعی
وتجاربی مثل مجرم شناخته شدن را تنها به دلیل داشتن نژاد ،رنگ ،قومیت ،تبار و مذهب خود تجربه کرده و می کنند.iii
همچنین کمیسیون پروفایلینگ نژادی حقوق بشر آنتاریو به بررسی پیامدهای فیزیکی ناشی از خشونت پروفایلینگ نژادی
می پردازد .این نوع خشونت بیشتر در مواقعی رخ می دهد که برخورد مسئوالن با افراد بر اساس نژاد ،رنگ ،تبار،
قومیت ،محل تولد و یا مذهب آن ها متغیر است .برای مثال ،در این گونه برخوردها بعضی از افراد مورد بازرسی و
تفتیش بدنی قرار می گیرند .موارد مشابه زیادی در پروفایلینگ نژادی وجود دارد که طی آن افراد مورد تعرض فیزیکی
شدید قرار گرفته و زخمی شده اند.
از دیگر تاثیرات خشونت آمیز،تاثرات منفی ای است که متوجه زنان می باشد و آن ها از این قبیل اند :افسردگی ،احساس
شرمندگی ،سلب آزادی ،اختالل استرس پس از سانحه ،اختالل در خورد و خوراک ،استفاده از مواد ،ناتوانی در ایجاد و
ارائه محیط امن یا امنیت ،افزایش احتمال خودکشی ،افزایش میزان بازداشت و زندانی شدن ،افزایش سوانح خشونت آمیزی
که منجر به مرگ میشود ،افزایش احتمال و آمار تعرض جنسی ،تجاوز ،و قتل (اشاره دارد به زنان سرخپوست-بومی گم
شده و به قتل رسیده).iv
گروه های بومی (سرخپوست ها) و مردمانی که متعلق به نژادهای رنگی هستند و کسانی که پروفایلینگ نژادی را تجربه
می کنند با کمبود جدی منابع مربوط و حمایت های الزم روبرو هستند .همچنین به علت رفتار منفی و نامناسب ارائه
دهندگان سرویس های مختلف در اجتماع ،افرادی که بر اساس نژادشان شناخته می شوند و با آنان برخورد نژادپرستانه
می شود ،از دسترسی و استفاده سرویس های مختلف منصرف می شوند .این در حالی ست که گروه غالب این سرویس ها
را از آن خود می داند .پروفایلینگ نژادی باعث بروز بی اعتمادی و اتکای عمومی به سازمان های مختلف (سیستم حقوقی
واجرایی و جنایی ،گمرک و بازرسی مرزها و سیستم آموزشی) می شود .در طول تاریخ بعضی از گروه ها بر اساس
نژاد خود متهم شناخته شده و نظارت و یا کنترل شده اند که نتیجه آن باالرفتن جمعیت زندانیان و ازدیاد مراکز بازداشتی
بوده است.v

آماری بر پروفایلینگ نژادی
آمار پروفایلینگ نژادی گرفته شده از انجمن آزادی های مدنی بی سی(BCCLA( vi
 :۴۹۹۱کمیسیون نژادپرستی سیستماتیک ِ آنتاریو با  ۱۰۱۱نفر از ساکنین منطقه داخل شهر تورنتو مصاحبه کرده
است.نتایج این مصاحبه ها نشان داده است که سیاه پوست ها در مقایسه با سپید پوست ها و آسیایی ها (زرد پوستان) دو
برابر بیشتر احتمال متوقف شدن توسط پلیس برای بار اول و چهار برابر بیشتر احتمال تکرار شدن بازرسی را تجربه
می کنند .اِن دی پی ( (NDPبا  ۲۵۲.۱از کسانی که خود را سیاه پوست ( ،)۷۱۲چینی ( ،)۷۱۵و سپید پوست ()۷۰۵
معرفی کردند مصاحبه تلفنی انجام داده است .طی این تحقیق  ۷۰درصد از ساکنین مرد سیاه پوست اعالم کردند که در
دوسال گذشته توسط پلیس تورنتو متوقف شده اند در حالی که تنها  ۲۵درصد از ساکنین مرد سپیدپوست چنین چیزی را
اعالم کرند.

 ۷۴ :۳۰۰۲درصد از کانادایی ها اعالم کردند که با پروفایلینگ نژادی عرب ها و مسلمان ها موافق هستند.
همچنین ،در سال  ۲۱۱۵یک آمار ملی ( (Ipsos Reidاعالم داشت که مسلمان ها و عرب ها بیشترین درصد تجربه
نژاد پرستی را دارند .بعد از حادثه سپتامبر  (9/11( ۱۱مسلمانان و عرب ها  ۰۴درصد کسانی که مورد تبعض
نژادی قرار گرفته اند را تشکیل می دهند.
 :۳۰۰۲داده ها نشان می دهند که در شهر کینگس ِن آنتاریو ( (Kingston Ontarioکه یک شهر عمدتا سپید پوست
است ،پلیس  ۲.۰درصد بیشتر احتمال متوقف کردن افراد سیاهپوست و  ۷.۱درصد بیشتر احتمال نگاه داشتن اشخاص
سرخپوست-بومی را در مقایسه با افراد سپید پوست دارد.
داده های تحقیقات کانادایی نشان می دهد که در مقایسه با نوجوانان سپید پوست ،جمع نوجوانان سیاهپوست ۷
برابر بیشتر در معرض نگاه داشته شدن و  ۶برابر بیشتر در معرض بازرسی قرار دارند.
نکاتی در پروفایلینگ نژادی گردآوری شده توسط ائتالف اجتماعی کامیونیتی آفریقایی -کانادایی  -برگه شماره ۴


انجمن آزادی های مدنی کانادایی ها در یک آمارگیری از  ۴۲۰نوجوان در سال ۴۹۹۲




 ۲۱درصد از اقلیت های قابل تشخیص در مقابل  ۵۱۵سپیدپوست هایی که با پلیس برخورد داشته اند
اظهار داشته اند که تجربه ی آن ها منفی بوده است .تعدادی مدعی شدند که در هنگام رویارویی با افسران
پلیس و بازجویی مورد تعرض های تبعیضانه (نژادی) قرار گرفته اند.

مقاله پروفسور اسکات وورتلی ) ،(Scot Wortleyافراد مشکوک همیشگی :نژاد،ایست های پلیس و
زوایای بی عدالتی جنایی  -نوشته در سال ۴۹۹۱






vii

 ۱.۸۲درصد از آفریقایی -کانادایی ها اطالع داده اند که توسط پلیس متوقف شده اند و این در مقایسه با
 ٪۲.۸۱از سپیدپوست ها و  ٪۶.۴۱از چینی ها است.
 ٪٪.۱۱از آفریقایی -کانادایی ها اعالم کرده اند که در طی دو سال گذشته توسط پلیس به صورت
غیرعادالنه متوقف شده اند و این در مقایسه با  ۸.٪۱از سپیدپوست ها و  ۸.۸۱از چینی ها است.
 ۶۸.۱۱از مردان آفریقایی -کانادایی اطالع داده اند که در دو سال گذشته توسط پلیس متوقف شده اند که در
مقایسه با  ۸۸.٪۱از سپیدپوست ها و آسیایی ها (زردپوست ها) است.

دکتر فیلیپ اِستِنینگ ) ،(Philip C.Stenningعضو مرکز تحقیقات کانادایی در زمینه روابط پلیس و نژاد،
در طی مطالعات خود بروی نمونه ی آفریقایی -کانادایی ها متوجه نتایج زیر شد:



آفریقایی -کانادایی ها بیشتر در معرض توهین توسط پلیس قرار دارند ٪۲.۲۱( :در مقایسه با  ۸۲.۸۱از
سپیدپوست ها و ٪۶۸۳۴از دیگر نژادها) و همچنین آنان بیشتر مورد تعرض ها و القاب نژادی قرار می
گیرند ( ۸٪.۶۱در مقایسه با  ٪۱از دیگر نژادها)
در جرایم جزئی ،پلیس برای آفریقایی -کانادایی ها بیشتر و سریعتر اسلحه می کشد ( ۸٪۱در مقایسه با
 ۴.۱۱از سپیدپوست ها و دیگر نژادها)

منابع و لینک ها
اگر توسط پلیس متوقف شدید این مهم است که به حقوق خود آکاهی داشته باشید هرچند برخورد شما با پلیس کامال به رنگ
پوست ،لهجه ،لحن صحبت کردن ،نحوه لباس پوشیدن ،نام ،ملیت شما و یا اینکه کجا و چرا نگه داشته شده اید وابسته

است .ممکن است شما اصال از دلیلی که شما را به خاطر آن متوقف کرده اند اطالع نداشته باشید .در هر صورت حقوق
شما در دستان پلیس است اما لینک های زیر می توانند مفید باشند و به شما کمک کنند:
The Arrest Handbook: A Guide to your Rights by BC Civil Liberties Association
https://noii-van.resist.ca/wp-content/uploads/2007/05/arrest-handbook.pdf
No One is Illegal (NOII): Detention and Deportation
https://noii-van.resist.ca/?page_id=98
BC Civil Liberties Association (BCCLA) on Racial Profiling
https://bccla.org/wp-content/uploads/2012/03/2007-BCCLA-Report-Racial-Profiling.pdf
African Canadian Community Coalition on Racial Profiling Factsheets
http://crr.ca/divers-files/en/onGoing/racProf/rep/eRacProfRepRacProfFctSh.pdf
No One is Illegal - Get the Facts
https://noii-van.resist.ca/?page_id=11
The Ontario Human Rights Commission on Racial Profiling
http://www.ohrc.on.ca/en/what-racial-profiling-fact-sheet

قوانین پیشنهادی و رویدادهای تاریخی و کنونی بروی پروفایلینگ نژادی
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از زمان شکل گیری استعمار تا به کنون :افزایش تعداد زنان گم شده و به قتل رسیده سرخپوست -بومی
(Indian Act -۴۹۹۱قانون سرخپوست-بومی):
 از بین بردن فرهنگ بومی سرخپوست هاو غارت زمین ها و منابع ایشان
 معرفی ،بازنمایی و محروم سازی سرخپوست ها-بومی ها از حقوق شهروندی و یکسان و همگن سازی آن
ها در ضمن مانع شدن برای اینکه آن ها به خود مختاری برسند
 تعریف و مجزا کردن سرخپوست مورد قبول و سرخپوست غیر قابل قبول از طریق مشخص کردن استتوس
آنها.این تمایز بر اساس اصل و نسب مردانه مشخص میشود(Status & Non-status Indian) .
 ممنوع کردن برخی از مراسم و آداب و رسوم سنتی و فرهنگی سرخپوست ها ( گروه های & (Potlatch
Sundance
 -۴۹۴۰قانون مهاجرت کانادا ) ( Canadian Immigration Actکشورهایی را که کانادا ترجیح می دهد
از آن ها مهاجر بپذیرد ازکشورهایی که ترجیح نمی دهد تا از آن ها مهاجر بپذیرد مشخص و مجزا می کند.
انگلیس و کشور های اروپای غربی در صدر لیست ترجیح داده شدگان قرار دارند.
 -۴۹۴۱قانون محاسبات جنگی:
 به دولت قدرت گسترده می دهد تا افراد متعلق به نژادهای دیگر را توقیف و بازداشت کند ،زندانی کند،
دیپورت کند و همچنین مالکیت زمین سرخپوست ها-بومی ها را سلب کند.
 -استفاده شد تا ژاپنی -کانادایی ها را زندانی و دارایی آن ها را در جنگ جهانی دوم غصب کند.



 -۴۹۳۲قانون محرومیت چینی ها ) (Chinese Exclusion Actتا سال  ۱۹۷۲مهاجرت چینی ها به
کانادا را ممنوع می کند.
 -۴۹۳۱بازبینی قانون سرخپوست  -بومی ) (Indian Actجمع آوری پول برای طلب کردن مالکیت زمین ها
توسط سرخپوست ها -بومی ها را جرم جنایی معرفی می کند.














 ۴۹۱۳تا  -۴۹۱۹ژاپنی -کانادایی ها زندانی و توقیف شده و به اردوگاه زندانیان منتقل می شدند .دارایی و
امالک آن ها توسط دولت کانادا غصب شده و به فروش می رسید.
 -۴۹۹۱قانون مهاجرت ) (Immigration Actسیستم امتیازی ) (Point Systemرا معرفی می کند که
قرار بود پروسه انتخاب را عادالنه تر انجام دهد اما همچنان مهاجرانی را مناسب به حساب می آورد که از
ی سرمایه داری و اروپا مرکز و مستعمراتی انتخاب می شدند.
طریق یک سیستم امتیاز ِ
 -۴۹۱۰قانون نژاد پرستی محیطی بر ضد سیاه پوستان ):(Environmental Black Racism
 اَفریکویل ) - (Africvilleمحل استقرار سیاه پوستان در نزدیکی شهر هالیفکسُ ،نوسکوشآ (Halifax,
) Nova Scotiaکه بر خالف میل ساکنینش توسط دولت کانادا جابه جا شد .فقر و شرایط ناسالم زندگی در
آن منطقه شامل :گودال دفع فضوالت انسانی ،بیماری های عفونی ،بیمارستان ،کشتارگاه ها ،محل های
سرباز جمع آوری و دفع زباله ،تسهیالت تولید زغال سنگ ،دباغ خانه و کارخانه کفش بود .نژاد پرستی
محیطی و تبعیض طبقاتی به مقیمان سپید پوست منطقه این اجازه را داد تا مخالفت خود را با پابرجایی
اَفریکویل اعالم کنند .
 کنسول شهر ونکوور خیابان هٌوگِن و کامیونیتی سیاه پوست های ونکوور را با ساختن پُل خیابان جُرجیا از
بین برد.
 -۳۰۰۳قانون حفاظت از مهاجران و پناهندگان (Immigration and Refugee Protection Act-
) IRPAجایگزین قانون مهاجرت سال  ۱۹۲۶شد.








 -۲۱۱۲قانون ضد تروریسم ) -(Anti-Terrorism Actبه پلیس قدرت بازرسی و نظارت نامحدود داده و
به آن ها اجازه میدهد تا بر اساس شک و تردید و بدون هیچ حکمی افراد را بازداشت و توقیف کنند .تعریف
کانادا از فعالیت های ترروریستی بسیار مبهم ،غیر دقیق و گسترده می باشد.
 oکانادا با استفاده از حکم قانون ضد ترورسیت انواع مخالفت ها و انتقاد ها از دولت و قدرتمندان را
سرکوب می کند .این سرکوب از طریق ایجاد محدودیت در آزادی بیان و حق تظاهرات و فعالیت
انجمن ها وارد می شود.
 -۲۱۱۲معرفی دوباره گواهی امنیتی ) { - (Security Certificateاولین بار در سال  ۱۹۲۴معرفی شد
ix
ولی از سال  ۱۹۹۱فعال بوده است}
 oمکانیسمی برای از میان برداشتن و بازداشت کردن سیتیزن های غیرکانادایی ای که از نظر دولت می
توانند تهدیدی برای امنیت ملی باشند .این نوع بازداشت بدون محکوم شدن فرد انجام می گیرد و مدت
زندانی یا بازداشت ماندن شخص نامعلوم و نا مشخص است .بازداشت بر اساس اتهام به ارتباط داشتن با
ارگانیزیشن های تروریستی انجام می گیرد و مدرک قابل استنادی در میان نیست.
 oباعث ناعادالنه شدن اقدامات و پیگیری های قانونی میشود زیرا )۱ :متهم و وکیلش (که باید توسط
دولت معرفی شده باشد) دسترسی به مدارک س ّری را ندارند  )۲دادگاه به صورت محرمانه و بدون
حضور متهم انجام می شود
 oدادرسی و حکم دهی ناعادالنه اجرا می شود زیرا که متهم گناه کار شناخته می شود تا زمانی که بتواند
بی گناهی خود را اثبات کند .این نوع دادرسی قانون منع محکومیت نامحدود را زیر پا می گزارد.
x

مجازات دو برابر ) (Double Punishmentزیر قانون محافظت از مهاجران و پناهندگان
 oغیر کانادایی هایی که مرتکب جرم می شوند پی آر خود را ) (permanent residencyاز دست
می دهند و پس از مجازات شدن توسط سیستم عدالت کیفری ،بسته به جدیت و اهمیت جرم خود دیپورت
می شوند
 -۲۱۱۱اصالحاتی تحت عنوان (IRPAقانون محافظت از مهاجران و پناهندگان) به نام قانون کامیونیتی و
xi
محله های امن

 oبه افراد خارجی ای که در معرض خطر سواستفاده و بهره کشی قرار دارند اجازه کار داده نمی شود.
این بدان معناست که کارکنان که قربانی سواستفاده هستند به جای کارفرماهای کانادایی سواستفاده گر
تنبیه می شوند.
 -۳۰۴۲ قانون ضد تروریستی الیحه سی( Bill C-51) ۲۴-
 ابهام معنی تروریست این اجازه را به سازمان های سّری و مجریان قانون می دهد که با قدرتی گسترده هرگونهفعالیت ناخواسته را مانند تظاهرات هایی که خواستار عدالت اجتماعی و خودمختاری سرخپوست ها -بومی ها،
حمایت از حقوق محیط زیست ،حمایت از حقوق مهاجران ،و دیگر مبارزه ها با ناعدالتی هستند را کیفری و
جنایی نام گذاری کنند .این باعث بروز مورد های زیر می شود:
xiii
• جستجو و توقیف بدون حکم
• بازداشت و زندانی شدن برای  ۰تا  ۲روز بدون ارتکاب جرم
• محدودیت جدید غیر قابل پرواز شدن ) (no-flyبرای کسانی که افرادی با ریسک باال برای تخریب امنیت
ملی دیده می شوند
• دادگاه هایی که سّری عمل می کنند
• ایجاد شرایط برای فرد متهم توسط قاضی مانند تحویل دادن پاسپورت ،و کنترل و نظارت الکترونیکی
بروی فرد پس از ترک کردن حوزه قضایی
• امکان زندانی کردن فرد در زندان برای حداکثر  ۵سال
xii





سازمان خدمات امنیتی -اطالعاتی کانادایی )(CSISقدرت بیشتری در موارد زیر خواهد داشت:
• به راحتی اطالعات شخصی افراد را در اختیار سازمان های مختلف دولتی قرار بدهد
• آستانه دستگیری را پایین بیاورد :سازمان های اجرای قوانین می توانند افراد را تنها بر اساس اینکه
مشکوک به همکاری و یا انجام عمل تروریستی هستند بازداشت کنند
• روابط اینترنتی گروه هایی که مشکوک به رادیکال شدن و بنیاد شکنی هستند را کنترل کنند
• در برنامه های بانکی و مسافرتی اشخاص مشکوک دخالت و نظارت کنند و اموال و وسایل آن ها را
توقیف کنند

 - 5102قانون ناسازگاری با آداب و روش فرهنگ های بدوی الیحه ی اس7 -
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)(Zero Tolerance for Barbaric Cultural Practices Act (Bill S-7







از ورود مهاجرانی که در فرهنگ خود رسم چند همسری دارند و یا ادعا می کنند که دارند دولت کانادا
جلوگیری می کند .کسانی که مقیم کانادا هستند و پی آر دارند نیز اگر چند همسری اختیار کنند از کانادا رانده
می شوند.
رسومات خاصی که مربوط به ازدواج اجباری و یا ازدواج در سن پایین می شود را دولت کانادا کیفری
کرده و با آن برخورد می کند ،از جمله از کانادا بیرون راندن کودکانی که نتیجه چنین ازدواج هایی هستند.
برای بسیاری از گروه هایی که در زمینه دفاع از حقوق زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان فعالیت می
کنند این الیحه به طور سازمانی مانع از برخورداری گروه های نیازمند از حمایت های الزم برای مبارزه
با خشونت می شود.

 – 5102تقویت قانون سیتیزنشیپ کانادا الیحه ی سی(Bill C-24) 54-
 به دولت کانادا اجازه ی لغو سیتیزنشیپ شهروندانی که اقامت دوگانه دارند و محکوم به تروریسم ،وطن
فروشی و خیانت به کشور و تخلفات دیگر هستند را می دهد.
 این الیحه افرادی که در خارج از کانادا به دنیا آمده اند ،و یا در کانادا به دنیا آمده اند ولی دارای ملیتی
عالوه بر کانادایی هستند ،و یا واجد شرایط برای دریافت ملیت دوم هستند را شهروند/سیتیزن کالس-
دوم قرار می دهد.سیتیزنشیپ شهروندان کالس دوم قابل باطل شدن است.

————————————————————————————

!از پروفایلینگ نژادی و خشونت حاصل از آن جلوگیری کنید
------------------------گردآوری شده توسط کمیته ویژه مبارزه با پروفایلینگ نژادی و خشونت حاصل از تبعیض نژادی
 کانادا، بی سی، ونکوور،(Coast Salish Territories) سواحل مناطق سالیش
۲۱۱۵  سال52 به روز شده در جوالی
در صورت استفاده از مطالب فوق لطفا منبع را ذکر کنید

.با احترام ما اقرار می کنیم که تمام اطالعات گردآوری شده و روابط ما بروی قلمرو سنتی و غصب شده مردمان سواحل سالیش شکل گرفته است
 ما خواستار خاتمه دادن به اشغال و خشونت. ما حقوق و خواست های سرخپوست ها و بومی ها برای خود مختاری و آزادی را تایید می کنیم
.( هستیمTurtle Island)  و افراد متعلق به جزیره تِرتِل، کامیونیتی آن ها، پروفایلینگ نژادی بروی سرزمین بومی ها-نژادی
www.vsw.ca :این منبع حائز اهمیت بروی این وب سایت به زبان های مختلف موجود می باشد
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