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 متحدهاياالتدر كشورهاي  حقوق بشرمربوط به موارد نقض گزارش تحوالت  نيا در
ها، بر اساس مقاالت، گزارش، 1398 ماهارديبهشتآمريكا، كانادا، انگليس و فرانسه در 

المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردممده از سازمانآها و اخبار آشكار به دستبيانيه
 صورتبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، ١هاي گروهيرسانه

  ت:اس ريخالصه به شرح ز
  
  آمريكا متحدهاياالت*
 ماهارديبهشت 12شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي.ان.ان، در روز پنج -1

انه زارتخنقل از وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون)، در خصوص گزارش اخير اين و ، به1398
هاي جنسي در تمامي نيروهاي درصدي نرخ تعرض 38در مورد افزايش يافتن حدود 

   اند از:رتنكات محوري اين گزارش عباميالدي،  2018، در سال متحدهاياالتنظامي 
ريايي و  در حال خدمت در نيروي زميني، دتن از زنان و مردانِ 20500قرار گرفتن  الف)

هاي ذيتاهوايي، همچنين، در واحد تفنگداران و نيروهاي دريايي ويژه، در معرض آزار و 
ين موارد در قياس با انفري  14900افزايش  ديگرعبارتبهميالدي،  2018جنسي در سال 

  ؛2016پيمايش مشابه در سال 

                                                            
 CNNشبكه خبري سي.ان.ان ( )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر (ديده )؛The Guardianروزنامه گاردين (. 1

News) ؛ خبرگزاري فرانسه(Agence France‐Presseگزاري اسوشيتدپرس ()؛ خبرAssociated Press ؛ شبكه خبري(
 Thomson)؛ خبرگزاري رويترز (Euronewsيورونيوز ( Reuters  Foundation؛ راديو خبرگزاري اسپوتنيك )؛

 Radio France( المللي فرانسهبين Internationale) ؛ پايگاه مهاجر نيوز(InfoMigrants 24)؛ پايگاه خبري فرانس 
)France 24 پايگاه جاست سِكيوريتي ()؛Just Security ( شبكه خبري بلومبرگ)؛Bloomberg( روزنامه تورنتو استار ؛
)Toronto Star) و شبكه خبري الجزيره (Aljazeera.(  
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هاي سال در معرض بيشترين حمالت و تعرض 24 تا 17اشاره به قرار داشتن زنان  ب)
ت آن ثاب جنسي و افزايش قابل مالحظه نرخ اين موارد در مورد زنان، در قياس با روند

  ؛2016براي مردان، نسبت به گزارش سال 
يزان ين ماشاره به برخورداري واحد تفنگداران و نيروهاي دريايي ويژه، از باالتر ج)

صدي در 7درصد، در قياس با نرخ  11افزايش آن تا حدود حمالت جنسي، با توجه به 
هاي ر رده، و قرار داشتن به ترتيب، نيروي دريايي، زميني و هوايي د2016برآورد سال 

 ها نيز در مقايسه با سالبعدي: گفتني است كه نرخ موارد تعرض جنسي در اين بخش
  با افزايش مواجه بوده است؛ 2016

، از الكل و درصد از موارد اين چنيني 62د قرباني يا متعرض در تأكيد بر استفاده فر د)
  شان؛همچنين مورد شناسايي قرار گرفتن اكثر متعرضان از سوي قربانيان

ش اين موارد نفر نظامي مورد تعرض واقع شده به گزار 3تأكيد بر اقدام يك نفر از هر  ه)
هت افي جاز مدارك و شواهد كبه مقامات ارشد خود و برخوردار بودن فرماندهان نظامي 

  سوم افراد متهم؛اتخاذ اقدام تنبيهي عليه دو
اشاره به تشكيل واحد ويژه رسيدگي به موارد تعرض جنسي در پنتاگون، به درخواست  و)

  خواه از ايالت آريزونا؛، سناتور جمهوري2َسليمارتا مك
اع آمريكا، به ارسال اقدام پتريك شاناهان سرپرست كنوني و نامزد تصدي وزارت دف ز)

نامه به مقامات ارشد اين وزارتخانه، مبني بر لزوم اتخاذ اقدامات بيشتر در راستاي تالش 
هاي مختلف نيروي مالحظه و در نهايت، رفع كامل اين معضل در بخشجهت كاهش قابل

  .3كردن اين موارد به لحاظ قانوني كيفري ازجملهنظامي آمريكا، 
  
، وابسته به دانشكده حقوق دانشگاه 4سوي پايگاه جاست ِسكيوريتي انتشار گزارش از -2

، 5، در خصوص ديدار ميشل كونينِسكس1398 ماهارديبهشت 12شنبه نيويورك، در روز پنج

                                                            
٢. Martha McSally 

  گزارش شبكه خبري سي.ان.ان، به نقل از وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون). قابل بازيابي در لينك: . 3
https://edition.cnn.com/2019/05/02/politics/us‐military‐sexual‐assault‐report/index.html 
٤. Just Security 
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تهيه  منظوربهسازمان ملل، به همراه هيأتي از اين سازمان، از واشنگتن،  دبير كلدستيار 
نكات قابل در رابطه با مبارزه با تروريسم،  حدهمتاياالتهاي نخستين گزارش از سياست

   اند از:ذكر اين گزارش عبارت
دبليو.  ها كشور در فهرست (به ادعاي جورجاقدام مقامات آمريكا، به قرار دادن ده الف)

ستن ، از زمان به وقوع پيو»ورجنگ جهاني با تر«) متحدهاياالتجمهور پيشين بوش، رئيس
المللي در مسير انجام اين و تضعيف نمودن موازين حقوقي بين 2001سپتامبر  11حادثه 

ايت از ورد با اسراء و حماز نحوه برخ -فرآيند، چه در ميدان جنگ و چه در خارج از آن 
نظر از نژاد، قوميت و مليت، در ها، صرفغيرنظاميان گرفته تا رعايت حقوق تمامي انسان

  ؛جويانه عقايد خودزمينه حفظ و ابراز صلح
   ازجملهاشاره به اقدامات عامدانه دولت دانلد ترامپ، در اين زمينه  ب)

سب كافكنانه، جهت ، با توسل به رويكردهاي هراسجويانپناهتروريست خواندن مهاجران و  - 
  مكزيك؛ ز باحمايت كنگره در زمينه تأمين بودجه الزم براي ساخت ديوار پيشنهادي خود در مر

  ؛متحدهاياالتكشور عمدتاً مسلمان به خاك  5رود شهروندان ممنوع اعالم كردن و -
طلبان سفيدپوست، در عدم نشان دادن واكنش آشكار در قبال حمالت مرگبار برتري -

گرا و محكوم كردن شديد و نظاميان اسالمقياس با در بوق و كرنا كردن حمالت شبه
  ها؛گسترده اقدامات آن

هيم دون تفبزنداني كردن زندانيان گوانتانامو،  جهتي حمايت از فقدان محدوديت زمان -
  ها؛اتهام و يا برگزاري محاكمه عادالنه براي آن

نتقال اقدام به تفاوتي در برابر نحوه رفتار با مظنونان حمالت تروريستي، با انشان دادن بي -
عراق،  وه نيچندين  تن از اعضاء ادعايي داعش، از مناطق كردنشين سوريه به لبنان، مقدو

  ها با خطر اعمال شكنجه در اين كشورها؛ ه شدن آنهرغم مواجبه
 –هاي رؤساي جمهور پيشين آمريكا در زمينه عمليات پهپادي تداوم بخشيدن به سياست -

 1100در كشورهاي پاكستان، يمن و سومالي، با نگاه به كشته شدن بيش از  -هدفمند 
                                                                                                                                                            
٥. Michele Coninsx 
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تار غيرنظاميان در عراق و آمار قابل توجه كش غيرنظامي در اين نوع حمالت، همچنين
  ؛متحدهاياالتتوسط ائتالف مبارزه با داعش، به رهبري  -نفر  12572تا  7759از  - سوريه،

 هاي ساختگي برگزارشده در كشورهايي چون،اعتبار و مشروعيت بخشيدن به محاكمه -
آوردن  عمل رو، حمايت به مصر و عربستان سعودي، در زمينه مبارزه با تروريسم و از اين

  از محاكمه و اعدام ناعادالنه صدها تن از مخالفان حكومت در اين كشورها؛
ورد يستي، پس از مبه بازجويي از مظنونان عمليات ترور متحدهاياالتاقدام نيروهاي  -

هاي مخفيانه امارات متحده عربي در يمن، با تكيه ها در زندانشدن آنشكنجه و آزار واقع
پس از  يستيترور مظنونانمصونيت نهادهاي اطالعاتي و امنيتي آمريكا در زمينه شكنجه  بر

  سپتامبر؛ 11حمالت 
 هاي شوراي امنيت سازمان ملل در زمينه لزوم اتخاذهاي آمريكا از قطعنامهحمايت دولت -

و  گيرانه از سوي كشورهاي عضو، در حوزه مبارزه با تروريسماقدامات و تدابير سخت
وب برداري بسياري از كشورها از ابهامات موجود در اين قوانين در راستاي سركهرهب

  طلب خود؛نگاران و مخالفان صلحفعاالن، روزنامه
م در وريستأكيد بر لزوم اقدام ميشل كونينِسكس، رئيس اداره اجرايي مبارزه با تر د)

هاي مي قطعنامهسازمان ملل، به متذكر شدن ممنوعيت جدي نقض حقوق بشر، در تما
حقوقي چون، حق حيات، حق  ازجملهشوراي امنيت در حوزه مبارزه با تروريسم، 

 هاي منصفانه و همچنين حقبرخورداري از رفتار انساني، حق برخورداري از محاكمه
  برخورداري از آزادي بيان و دين؛

جهاني سازمان  تأكيد بر ضرورت اقدام اين مقام سازمان ملل به خاطرنشان كردن راهبرد ه)
ملل در زمينه مبارزه با تروريسم، مبتني بر منجر شدن موارد نقض حقوق بشر و تخطي از 

   ؛6قانون به برافروخته شدن بيشتر آتش اين پديده در سراسر جهان ياجرا

  
  

                                                            
  بل بازيابي در لينك:گزارش پايگاه جاست ِسكيوريتي. قا. 6

 https://www.justsecurity.org/63886/u‐s‐counterterrorism‐under‐the‐u‐n‐spotlight/ 
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، در 1398 ماهديبهشتار 11در روز  بان حقوق بشر،انتشار گزارش از سوي ديده -3
 آمده توسط اين نهاد حقوق بشري، در زمينه اقداماي به دستخصوص تصاوير ماهواره

هاي هاي بيشتر براي زنداني كردن خانوادهبه ساخت سريع اردوگاه متحدهاياالتدولت 
هاي مرزي واقع در شهرهاي ال پاسو و دانا در ايالت شان، در پستو فرزندان جوپناه

  : موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير استتگزاس، 
اختماني سميليون دالري اداره حفاظت گمركي و مرزي آمريكا با شركت  40قرارداد  الف)

هاي اهمستقر در نيويورك، در اواسط ماه آوريل سال جاري ميالدي، براي ساخت اردوگ
  ؛جويانپناهنفر، جهت افزايش فضا براي نگاهداري  500موقت با ظرفيت 

بان حقوق در ديده متحدهاياالتگر ارشد برنامه اشاره به اظهارات كالرا النگ، پژوهش ب)
هاي انوادهدن خبشر، مبني بر لزوم امتناع اداره حفاظت گمركي و مرزي آمريكا از زنداني كر

اساسي  ، با توجه به برخورداري آن از سوابق دهشتبار در زمينه نقض حقوقجوپناه
  ؛جويانپناهمهاجران و 

هاجر بر سر مرز اين هزار م 103به بازداشت  متحدهياالتااشاره به اقدام مقامات مرزي  ج)
ها و آزاد كردن آن جوييپناههاي متقاضي بسياري از خانواده ازجملهكشور با مكزيك، 

از  شانروندهتا زمان فرا رسيدن زمان بررسي پ شدهتعيينبراي اعزام به شهرهاي مرزي 
  سوي قضات اين حوزه؛

مناسب و مطابق با  دهيپاسخگذاري در زمينه به سرمايه تأكيد بر لزوم اقدام دولت د)
، جويانپناهموازين بشردوستانه به اين معضل، به جاي ساخت اردوگاه جهت زنداني كردن 

نهاد با هاي مذهبي و مردمهمچنين ضرورت درس گرفتن دولت از نحوه برخورد گروه
  ؛٧هاال آنمهاجران، مبتني بر نشان دادن مهرباني و بشردوستي در قب

  

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: گزارش ديده. 7

https://www.hrw.org/news/2019/05/01/us‐new‐satellite‐imagery‐shows‐growth‐migrant‐
tent‐jails 
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، در 1398 ماهارديبهشت 10شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز سه - 4
خصوص هشدار حزب دموكرات به دولت دانلد ترامپ در زمينه پيامدهاي اقدام آن به امتناع از 

  اند از: موارد مهم اين گزارش عبارتتعامل با ناظران حقوق بشر سازمان ملل، 
و از  يوجرسينل نامه از سوي رابرت (باب) منندز، سناتور دموكرات از ايالت ارسا الف)

رؤساي كميته روابط خارجي سناي آمريكا، به مايك پامپئو، وزير خارجه اين كشور، مبني 
بر محكوم كردن اقدام دانلد ترامپ به ايجاد ممنوعيت براي كاركنان دولت خود، در زمينه 

 ازجملهسازمان ملل، ضمن تأكيد بر عواقب اين اقدام، تعامل با بازرسان حقوق بشر 
هاي (به ادعاي المللي و جسارت يافتن هر بيشتر رژيمتضعيف موازين و معيارهاي بين

المللي زدايي از معيارهاي بيندر زمينه مشروعيت» سركوبگري، چون چين و روسيه«وي) 
  حقوق بشري؛

پاسخ گذاردن تمامي شكايات رسمي ياشاره به اقدام وزارت خارجه آمريكا به ب ب)
ميالدي و اختيار كردن سكوتي  2018ماه مه سال  7از سوي سازمان ملل، از  شدهمطرح

  سابقه در اين زمينه؛بي
هاي بازديد رسمي اشاره به اقدام دولت آمريكا به عدم پاسخگويي به تمامي درخواست ج)

ان ملل، از زمان ورود ترامپ به كاخ سازم –گزارشگران ويژه  –شده از سوي ناظران مطرح
  ميالدي؛ 2017سفيد در ماه ژانويه سال 

المللي، اشاره به اقدام كاخ سفيد به بايكوت پنهاني تمامي مراودات حقوق بشري بين د)
خاطر شدن ترامپ از گزارش فيليپ اَلستون، ناظر سازمان ملل در احتماًال پس از آزرده

سال گذشته ميالدي، مبني بر متهم كردن وي به سوق دادن  زمينه فقر شديد، در ماه ژوئن
ها آمريكايي به سوي ورشكستگي مالي و اقتصادي و واكنش تند نيكي هيلي، عمدي ميليون

  نماينده وقت آمريكا در سازمان ملل به اين گزارش؛
از سوي ناظران سازمان ملل، در  شدهمطرحشكايت رسمي  24پاسخ ماندن اشاره به بي ه)
  ماه گذشته، عمدتًا متمركز بر موضوعاتي چون،  12ول ط
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يكا در ساله گواتمااليي، تحت نظارت اداره حفاظت گمركي و مرزي آمر 7مرگ دختر  -
  جنوب اين كشور؛

 يسال حبس، به دليل افشا 5، كارشناس سابق اطالعاتي، به تحمل 8محكوميت ريَليتي وينر - 
  آمريكا؛ 2016جمهوري سال يه در انتخابات رياستاطالعات محرمانه در زمينه مداخله روس

  ؛گرا بودن ويمحكوميت متهمي به اعدام، در زندان داكوتاي جنوبي، به دليل همجنس -
 وتهديد وي به مرگ  ازجمله، يترا جنسيتافكني عليه يك فعال اعمال خشونت و هراس -
  نتيجه، گريختن او به كشور سوئد؛ در
هاي ، اتحاديه آزاديازجملهگروه حقوق بشري آمريكايي،  89في از اشاره به اقدام ائتال و)

بان حقوق بشر و...، به ارسال نامه به مايك پامپئو، الملل، ديده، سازمان عفو بين9مدني آمريكا
مبني بر درخواست از وي براي فراهم آوردن امكان الزم براي ناظران سازمان ملل در زمينه 

طلبانه از هاي برتريبا توجه به بروز جريان ويژهبهيد از اين كشور، مسائل نژادپرستي، به بازد
سوي سفيدپوستان، احساسات نژادپرستانه و جرائم ناشي از انزجارپراكني و ناكامي دولت 

  ؛10در پرداختن به اين موضوع متحدهاياالت

  
 10شنبه هبان حقوق بشر، در روز س، معاون برنامه آمريكا در ديده11اقدام لورا پيتر -5

 ي، به ارسال يادداشتي الكترونيكي خطاب به تمامي سناتورها و اعضا1398 ماهارديبهشت
درنگ ها براي به تصويب رساندن بيگذاري ايالت نيويورك و درخواست از آنهيأت قانون

)، بر اساس ساختار كنوني آن، با .2500A./1623S» (12قانون توقف حبس انفرادي«
  ؛توجه به

                                                            
٨. Reality Winner 
٩. American Civil Liberties Union 

  زنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:گزارش رو
 https://www.theguardian.com/world/2019/apr/30/trump‐un‐human‐rights‐china‐russia 
١١. Laura Pitter 
١٢. HALT Solitary Confinement Act 
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درصد از كل  7 –وردار بودن ايالت نيويورك از آمار بااليي از زندانيان انفرادي برخ الف)
رغم به –درصد  4,4 –حتي در قياس با آمار متوسط آن در سطح ملي  –زندانيان اين ايالت 

  هاي اخير؛هاي اين ايالت در راستاي كاهش دادن اين نوع مجازات در سالاقدامات مقام
هاي تبارها، در سلولپوستان و التينزنداني، عمدتًا سياه 2400محبوس شدن روزانه  ب)

هاي سلول –هاي ايالت نيويورك در زندان» واحدهاي سكونت ويژه«انفرادي، معروف به 
 22به مدت  –بسيار كوچك، معموالً به اندازه يك آسانسور و در برخي موارد فاقد پنجره 

خانواده  يتباط با شخص يا مالقات با اعضاساعت در روز، بدون امكان برقراري ار 24تا 
ها و برخي ها، سالهاي ورزشي، تفريحي، آموزشي و...، براي ماهمندي از برنامهو يا بهره

  ها؛مواقع نيز، دهه
ها، با پيامدهاي جسمي و جوانان محبوس در اين سلول ويژهبهزندانيان،  شدنمواجه ج)

، اضطراب، خشم، تنگناهراسي (ترس از احساس افسردگي، نااميدي ازجملهروحي، 
به فراموشي و ساير  ابتالهاي بسته)، توهم و يا بروز ناتواني در زمينه تفكر و تمركز، محيط

  اختالالت رفتاري و حتي اقدام به خودكشي؛
المللي عليه رفتارهاي ظالمانه، هاي بينمتناقض بودن حبس انفرادي زندانيان با ممنوعيت د)

  ؛آميز و حتي در برخي مواقع منجر شدن آن به شكنجهتحقيرغيرانساني و 
  برخورداري اين قانون از محورهايي چون،  ه)
روز متوالي، مطابق با قوانين و مقررات  15لزوم تحديد استفاده از سلول انفرادي به  -

  سازمان ملل؛
در سلول هاي انساني و كارآمدتر به جاي محبوس كردن زندانيان لزوم ابداع گزينه -

  هاي جانبي زندان؛مندي از برنامهانفرادي، مشتمل بر امكان تماس با ديگر افراد و بهره
ضرورت تحديد گستره اجرايي و معيارهاي منجر به محكوم شدن زندانيان به تحمل اين  -

  آن در موارد بسيار ويژه و اضطراري؛ ياجرانوع مجازات و 
  اين مجازات براي برخي از زندانيان؛ دائمي ياجرالزوم ممنوع اعالم كردن  -
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پذيري، هاي كاركنان و شفافيت و مسئوليتضرورت ارتقاء فرآيندهاي حمايتي، توانايي -
  ؛13هاي بيرونيهاي دائمي و نظارتاز طريق دريافت گزارش

 

 بان حقوق بشر، در سايت اين سازمان درتهيه فيلم ويدئويي كوتاه از سوي ديده -6
اندازي كارزاري جهت ممانعت از تداوم پديده ، در راستاي راه1398 ماهفروردين
  نكات مهم اين بيانيه عبارت است از: ست، در ايالت ماساچو» قانوني«همسري كودك
تأييد  وپذير بودن ازدواج كودكان در اين ايالت تنها با كسب رضايت والدين امكان الف)

  قاضي محلي؛
هاي سال، در فاصله 18 كودك زير 1200واج بيش از وقوع پيوستن ازداشاره به به ب)
  آيند؛ه به عقد مردان بزرگسال درميكغالبًا دختراني  –ميالدي  2016تا  2000هاي سال
سط ، تواشاره به سهولت امكان ناگزير ساختن و يا وادار كردن كودكان به ازدواج ج)

  والدين خود؛ 
ات ر معرض مخاطرقرار دادن دختران د زجملهاهمسري، اشاره به پيامدهاي ناگوار كودك د)

دستي و و تنگ فقرجسمي و روحي، محروميت از تحصيل و وادار كردن كودكان به تحمل 
  همچنين، خشونت خانگي؛

اي جديد به كنگره آمريكا در رابطه با ارائه اليحه گذارانقانوناشاره به تصميم  ه)
)H1478/S24 ممنوع اعالم كردن ازدواج كودكان زير ) در سال جاري ميالدي، در راستاي

سال در ايالت ماساچوست و پايان بخشيدن به اين روند، همچنين، دعوت به عمل  18
آوردن از شهروندان اين ايالت جهت مشاركت در اين كارزار و حصول اطمينان از در 

  .14اولويت قرار گرفتن اليحه مزبور

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:يادداشت معاون برنامه آمريكا در ديده. 13

 https://www.hrw.org/news/2019/04/30/human‐rights‐watch‐memo‐support‐new‐york‐
state‐halt‐solitary‐confinement‐act 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:ويدئوي ديده. 14
 https://www.hrw.org/EndChildMarriage 
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  كانادا*
 ماهارديبهشت 18بلومبرگ، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري  -1

هاي ، مدير امور مالي شركت فناوري15، در خصوص محروم شدن منگ وانژو1398
ساعته وي در فرودگاه ونكوور  3هوآوي، از حقوق اساسي خود، به دليل بازداشت شدن 

در ماه دسامبر سال گذشته ميالدي، پيش از دستگيري وي به درخواست مقامات 
  به شرح زير است: نكات مهم اين گزارش، متحدهتاياال

 عنوانبهشمار آوردن بازداشت وي اظهارات اسكات فنتون، وكيل منگ وانژو، در به الف)
جمهوري آمريكا، و برشمردن اظهارات دانلد ترامپ، رئيس» استفاده از فرآيند حقوقيسوء«

  ؛»استفاده سياسيسوء« مثابهبهدر اين زمينه، 
د او از اعتبار جلوه دادن درخواست استردابه تالش وكالي خانم وانژو، جهت بي اشاره ب)

هايي چون، بازداشت نابجاي وي از سوي ، ضمن تأكيد بر داللتمتحدهاياالتسوي 
ر دآوي مقامات كانادايي: اين در حالي است كه جلسه دادگاه بعدي اين مقام شركت هو

ال امبر سار خواهد شد؛ گفتني است كه وي از دسسپتامبر سال جاري ميالدي برگز 23روز 
  ، با ارائه وثيقه، در حصر خانگي قرار دارد؛تاكنونگذشته 

 يگردپاشاره به متهم شدن دولت كانادا از سوي مقامات چيني به مشاركت در تحت  ج)
ز اتاوا اشركت فناوري چين، درخواست دولت اين كشور  ترينبزرگقرار دادن سياسي 

هروندان شجويانه دو تن از خانم وانژو، همچنين، اقدام آن به بازداشت تالفي براي آزادي
وم ها در مكاني نامعلوم، محكتبار ساكن چين، به داليل امنيتي و زنداني كردن آنكانادايي

و  درد مخنمودن دو كانادايي ديگر به اعدام، به دليل ارتكاب به جرائم مربوط به موا
  اقدامات ديگر؛

هاي ادعايي عدم ارتكاب وي به جرم ازجملههاي وكالي منگ وانژو، به ديگر داللت اشاره د)
، با فريب دادن متحدهاياالتهاي اظهارشده از سوي دولت آمريكا، مبني بر نقض تحريم

                                                            
١٥. Meng Wanzhou 
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هاي اين كشور به انجام مبادالت بانكي شركت هوآوي، با توجه به عدم وجود موارد بانك
  ؛16كانادا تحريمي ذكر شده در قوانين

  
وزهاي هايي از سوي شبكه خبري الجزيره و روزنامه تورنتو استار، در رانتشار گزارش -2
صوص ابراز نگراني جدي وكالي خ، در 1398 ماهارديبهشت 18و چهارشنبه  3شنبه سه
 ه قانوندن متممي بو كارشناسان حقوقي، در زمينه اقدام دولت كانادا به افزو جويانپناه

مذكور  محورهاي گزارشاين كشور در قالب اليحه بودجه آن،  جوييپناه مهاجرت و
   :عبارتند از

ين ربوط به تعيماز جلسه استماع  جويانپناهممانعت به عمل آوردن از برخورداري  الف)
ها به ارائه درخواست پناهندگي در ها در كانادا، در صورت اقدام پيشاپيش آنوضعيت آن

  ، بريتانيا، استراليا و نيوزيلند؛متحدهتايااليكي از كشورهاي 
ر داقدام  اين اشاره به اظهارات مقامات دولت كانادا در اين زمينه، مبني بر قرار داشتن ب)

وردن از تر، در راستاي مديريت بهتر اين فرآيند و ممانعت به عمل آچهارچوب تالشي گسترده
نادا مرز كا از جويانپناهور هزاران تن از روندهاي مهاجرتي نامنظم و غيرمعمول، با توجه به عب

  و آمريكا، بدون برخورداري از رواديد اين كشورها، در مدت چند سال گذشته؛
ن ابراز نگراني كارشناسان حقوقي و مهاجرتي در خصوص، احتمال منجر شدن اي ج)

ود در هاي الزم، از جلسه استماع خبرخوردار از صالحيت جويانپناهتغييرات به محروميت 
  ؛جوييپناهدادگاه و انجاميدن اين روند به فروپاشي كليت نظام تعيين وضعيت 

هاي حمايت از زنان كانادا، در خصوص به مخاطره افتادن جان ابراز نگراني سازمان )د
در اين كشور، با  جوييپناه، متقاضي حالدرعينهاي خانگي و زنان مواجه با خشونت

  .17هاگونه درخواستاينتوجه به اقدام دولت به رد 

                                                            
  قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري بلومبرگ. . 16

 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019‐05-08/������-cfo‐returns‐to‐court‐as‐
china‐canada‐fallout‐grows 
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  انگليس*
، در 1398 ماهارديبهشت 19شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز پنج -1

تبار، از ماه مارس سال گذشته شهروند جامائيكايي 5كم خصوص كشته شدن دست
رهاي ومحها از خاك اين كشور، ميالدي، پس از اقدام وزارت كشور بريتانيا به اخراج آن

  باشد: گزارش به شرح زير مي
شور ك  –ماه گذشته، پس از بازگشت به جامائيكا  4الي  3مرد، در  5كشته شدن  الف)

 رغم وجود قوانين جدي دربه –برخوردار از يكي از باالترين آمارهاي قتل در جهان 
در صورت ، تبوعميا مهاجران از بريتانيا به كشورهاي  جويانپناهخصوص ممنوعيت اخراج 

  شان؛به مخاطره افتادن جان
قب عوا و اخراج شدهاشاره به عدم اقدام دولت انگليس به پيگيري منظم سرنوشت افراد  ب)

در  جرايياتحت فشار قرار گرفتن اين نهاد  ازجملهاين تحول براي وزارت كشور بريتانيا، 
ورد ر مي ميالدي، دزمينه موجه جلوه دادن از سرگيري تصميم خود در ماه فوريه سال جار

  شان با پروازهاي چارتري؛ بازگرداندن گروهي شهروندان جامائيكايي تبار به كشور
ه جرائم ارتكاب ب ازجملهتبار، اشاره به مجرم بودن برخي از اين مهاجران جامائيكايي ج)

رائم جفتارها و ، وابسته نبودن تعهدات حقوق بشري بريتانيا به رحالدرعينمواد مخدر و 
  يافته؛پيشين افراد، به استثناء جرائم سازمان

اقدام دولت به «اشاره به اظهارات سخنگوي وزارت كشور بريتانيا در اين رابطه، مبني بر  )د
مجرمان و  ازجملهاسترداد تنها افراد فاقد حق قانوني براي ادامه اقامت در خاك انگليس، 

  ؛18»پيش از اخراج اين افراد مبدأاطمينان حاصل كردن اين وزارتخانه از امنيت كشور 
  

                                                                                                                                                            
  هاي شبكه خبري الجزيره و روزنامه تورنتو استار. قابل بازيابي در لينك: گزارش. 17

https://www.aljazeera.com/news/2019/04/advocates‐decry‐proposed‐change‐canada‐
asylum‐system‐190422194814676.html 

https://www.thestar.com/news/canada/2019/05/08/canadas‐refugee‐changes‐will‐hurt‐
women‐asylum‐seekers‐organizations‐say.html 

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:. 18
 https://www.theguardian.com/uk‐news/2019/may/09/��������-five‐men‐killed‐since‐

being‐deported‐uk‐jamaica‐home‐office 
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، در 1398 ماهارديبهشت 17شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز سه -2
ا برزه خصوص مورد مداقه قرار گرفتن سوابق حقوق بشري بريتانيا، از سوي كميته مبا

  نكات مهم اين گزارش به شرح زير است: شكنجه سازمان ملل متحد در ژنو، 
ارها يا يگر رفتو د ارزيابي دقيق ميزان پايبندي بريتانيا به كنوانسيون مبارزه با شكنجه الف)

هاي متخاصمانه دولت هاي ظالمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز، با توجه به سياستمجازات
شاركت هاي پارلمان اين كشور، مبني بر مو گزارش جويانپناهانگليس در قبال مهاجران و 

   اعمال شكنجه عليه مظنونان جهادي؛ دولت در
 داشت ياني براي بازتنها كشور اروپايي فاقد محدوديت زما عنوانبهبرشمردن بريتانيا،  ب)

دن به ناگزير ش قربانيان شكنجه، با توجه ازجمله، جويانپناهزنداني كردن مهاجران و 
  ال حبس؛چنيني، به تحمل بيش از يك سدرصد از تمامي زندانيان اين 1حدود 

ينه ر زماشاره به عدم اقدام دولت بريتانيا به انجام تحقيق و تفحص مستقل قضايي د ج)
 ن عملياترفتار عليه زندانيااتهامات وارده به آن، در خصوص ارتكاب به اعمال شكنجه و سوء

سال  رغم وجود شواهد مستدل و معتبر در اين زمينه ازضدتروريستي در كشورهاي ديگر، به
  رفتار با زندانيان متهم به تروريسم؛سپاري شكنجه و سوءبرون در خصوصميالدي  2001

تر از بيش ها در انگليس و ولز، به پذيرش زندانياناشاره به ناگزير شدن مقامات زندان د)
ها در توجه ميزان حمالت و درگيريظرفيت خود، همچنين اشاره به افرايش يافتن قابل

  سال اخير؛ 5ن در زان مرگ زندانياسال اخير و مي 10در هاي بريتانيا ندامتگاه
عدم  ازجملهاشاره به ديگر معضالت مشاهده شده در اين كشور در اين زمينه،  ه)

ها درصد از آن 75از حق اشتغال و از اين رو قرار گرفتن نزديك به  جويانپناهبرخورداري 
هايي ها از ابزارس و مأموران زندانزير خطر فقر نسبي، افزايش ميزان استفاده نيروهاي پلي

–هاي فلفل، عدم برخورداري سامانه ملي پيشگيري هاي الكتريكي و اسپريچون، شوك

از بنيان قانوني و بودجه  –ها ها و بازداشتگاهمسئول در مورد بازرسي قرار دادن زندان
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رواني، درصدي افراد زنداني شده تحت قوانين سالمت و ظرفيت  36مشخص و افزايش 
  .19تاكنونميالدي  2010از سال 

  
  فرانسه *
 وز شنبهانتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز و خبرگزاري اسپوتنيك، در ر -1

آور جهت متفرق ، در خصوص استفاده پليس فرانسه از گاز اشك1398 ماهارديبهشت 21
  :  به شرح زير استموارد مهم گزارش ، كردن معترضان

براي بيست و ششمين  ،زردهاموسوم به جليقه ،فرانسويافتن تظاهرات معترضان تداوم ي الف)
و بروز درگيري ميان نيروهاي پليس و برخي از  شنبه متوالي در شهرهاي مختلف اين كشور

در  ويژهبه، هاتعداد زيادي بطري و شيشه مغازهها به شكستن معترضان، با توجه به اقدام آن
  ؛20شهرهاي نانت و ليون

ت آور به سوي راهپيمايان، جهاشاره به اقدام نيروهاي پليس به پرتاب گاز اشك ب)
  ها؛متفرق كردن آن

هاي مجهز به گلوله –بال اشاره به اقدام مأموران پليس به استفاده از سالح فلش ج)
كنندگان و در برابر معترضان و منجر شدن آن به جراحت برخي از اعتراض –پالستيكي 
  ك خبرنگار؛همچنين، ي

اين كشور، دولت » ضدخرابكاري«اليحه ، به تصويب پارلمان فرانسهاشاره به اقدام اخير  د)
و مردود شمرده شدن آن از سوي هاي مخرب معترضان تشديد برخورد با اقدامدر راستاي 

جليقه زردها معتقدند ارائه اين اليحه از سوي دولت ماكرون : شوراي قانون اساسي فرانسه
  ؛21او هستند استعفادهنده روحيه ديكتاتوري اوست و خواهان نشان 

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:. 19

 https://www.theguardian.com/law/2019/may/07/un‐committee‐against‐torture‐
scrutinises‐uks‐human‐rights‐record 

ماه نوامبر سال گذشته ميالدي و در اعتراض به تصميم دولت مبني بر افزايش  17جنبش اعتراضي جليقه زردهاي فرانسه از . 20
  .به مرور رو به افزايش گذاشت هامطالبات آن ، امامت سوخت و كاهش ماليات ثروتمندان آغاز شدقي

  خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: شبكه گزارش. 21
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المللي فرانسه و شبكه خبري يورونيوز، در انتشار گزارش از سوي سايت راديو بين -2
، در خصوص درخواست اضطراري 1398 ماهارديبهشت 20و جمعه  19شنبه هاي پنجروز

مبارزه  فعال در زمينه - » 22تآكا«موسوم به  نهاد فرانسوي،حقوق بشري مردميك سازمان 
، در زمينه ممانعت به عمل آوردن از بارگيري يك اداري پاريس يواناز د -  شكنجه با

   اند از:محورهاي اصلي گزارش عبارتكشتي عربستاني در يكي از بنادر اين كشور، 
براي بارگيري تسليحات خريداري شده از فرانسه، » بحر ينبوع«قصد كشتي سعودي  الف)

واقع در شمال غرب اين كشور، ضمن تأكيد بر احتمال استفاده از اين » 23لو آور«بندر در 
  ي؛المللي تجارت تسليحاتمعاهده بين ها در جنگ يمن و به اين ترتيب، نقضسالح

بني بر ، مظامينفرانسه، با استناد به اطالعات » ديسكلوز«پايگاه خبري اشاره به گزارش  ب)
   له از بودن اين محمو برخوردار
  ؛هاي موشكي هدايت شونده با ليزرتانك و سامانه ،مانندتجهيزاتي 

و ديگر  »آكات«هاي سازمان اشاره به ترتيب اثر ندادن ديوان اداري پاريس به اعتراض ج)
ري هاي فرانسوي بر لزوم انجام پذيرفتن بارگينهادهاي حقوق بشري، ضمن تأكيد مقام

ه ورد استفادمتوجه به عدم وجود داليل كافي در خصوص ، با شدهتعيينطبق روند از پيش 
قف در اقدام كشتي عربستاني به عدم تو حالبااينها در جنگ يمن و قرار گرفتن اين سالح

  و بندر سانتاندر در شمال اسپانياو حركت به سوي » لو آور«بندر 
هاي حوش سالمسئوليت فراشاره به اظهارات امانوئل مكرون، مبني بر برعهده گرفتن  د)

هاي الزم از اين كشورها، در ، با توجه به دريافت ضمانتفرانسوي به عربستان و امارات
  25؛24گيري از اين تسليحات عليه غيرنظاميان جنگ يمنخصوص عدم بهره

                                                                                                                                                            
 https://fa.euronews.com/2019/05/11/french‐yellow‐vests‐stage‐26��-consecutive‐national‐
protest‐on‐saturday 
٢٢. ACAT 
٢٣. Le Harve 

  هاي: المللي فرانسه و شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينكهاي سايت راديو بينگزارش. 24
http://fa.rfi.fr/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6‐%DB%8C%DA%A9‐
%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86‐%D8%BA% DB%8C% D8%B1%D8% 
AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C‐%D8%B6%D8%AF‐%D8%B4%DA%A9%D9% 86% 
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 ماهارديبهشت 17شنبه ، در روز سه24انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري فرانس  -3
فرانسه از بازگرداندن فرزندان جهادگرايان به اين كشور، ، در خصوص امتناع دولت 1398

  نكات مهم اين گزارش به شرح زير است: 

                                                                                                                                                            
D8%AC%D9%87‐%D8%A8%D9%87‐%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4‐%D8%B3% D9% 
84%�8%�7%�8%��%�2%80%8�%�9%87%�8%�7%��%8�-%�9%81%�8%�1%�8% A7%D9%86%D8%B3%D9%87‐
%D8%A8%D9%87‐%D8%B9%D8%B1%D8%A8% D8%B3% D8%AA%D8%A7%D9%86‐
20190509/%�8%��%�8%�7%�9%88% D8%B1%D9%85%DB% 8�%�8%�7%�9%86%�9%87 

https://fa.euronews.com/2019/05/10/saudi‐vessel‐leaves‐french‐coast‐without‐arms‐cargo 
  هاي پيشين:. سوابق در گزارش25

) و چهار رسانه Discloseيسكلوز (د ي فرانسوي به ناماتتحقيق، به همراه يك شبكه خبري آمريكا پايگاه اينترنتي اينترسپت*
از آژانس اطالعات  آمدهدستبهمحرمانه اسناد اي از مجموعهبا استناد به  ،1398 ماهنيفرورد 26فرانسوي ديگر، در روز دوشنبه 

هاي هاي اطالعاتي كشورو پشتيباني تسليحاتاز  ،رهبري عربستانعربي به از ابعاد گسترده استفاده ائتالف نظامي فرانسه، 
عربستان و كه  دهندنشان ميو عمليات در يمن پرده برداشته  ياجرا ، فرانسه و انگليس، جهتمتحدهاالتيا ژهيوبه ،غربي

  دارند.تسليحاتي توليد غرب  هايسامانهزيادي به  اتكا ، در راستاي تداوم بخشيدن به جنگ،امارات متحده عربي
  دشده در جنگ ويرانگر يمن را بر اساس محورهاي زير به تصوير كشيده است:گزارش تفصيلي مزبور مشاركت كشورهاي غربي يا

 2000اف .اي«هاي انگليسي جنگنده، »15 الف«هاي آمريكايي اشاره به استفاده ائتالف به رهبري عربستان از جنگنده الف)
و » بلك هاوك«و  »آپاچي«ي آمريكايي هليكوپترهامندي عربستان از ، همچنين بهره»تورنادو«هاي اروپايي و جنگنده» تايفون

و  »آبرامز«آمريكايي  هايتانكاز تعداد زيادي ، مجهز بودن اين كشور به »كوگار 532-اس.اي« هليكوپترهاي فرانسوي
هاي جنگي كشتياين كشورها، همچنين  اي توليد دست كم پنج نوع سالح توپخانهو  »30ايكس .ام.اي«هاي فرانسوي تانك

  ؛ماني و آمريكايي و دو نوع هليكوپتر دريايي فرانسويفرانسوي، آل
برشمردن عمليات اين كشور در يمن، همچنين افشاگري در مورد » ناكارآمد«و هاي نظامي عربستان قابليتانتقاد شديد از  ب)

شود كه ان ميعنو به صراحتدر اين اسناد : يمنمنازعه در  هاي الزمگيريهاي آمريكا به عربستان براي هدفكمكميزان 
 كند، موضوعي كه از سويبه عربستان كمك مي گيريدر زمينه هدف ،ياتيبه شكل عمل با استفاده از پهپادهاي خود، آمريكا

  رد شده است؛ شدتبه فرماندهي مركزي ارتش آمريكا
در جنگ  اين كشوراركت مصوبه كنگره آمريكا براي پايان دادن به مشلزوم توجه به اقدام اخير كاخ سفيد به وتو كردن  ج)

   ؛ائتالف سعودي عليه يمن
وزير ، در خصوص اظهارات فلورانس پارلي، ماهنيفرورد 29شنبه ، در روز پنجگزارش خبرگزاري رويترزلزوم توجه به  د)

 ، مبني بر رد كردن گزارش تحقيقاتي مزبور و تأكيد بر عدم استفاده از تسليحات نظامي اين كشور درنيروهاي مسلح فرانسه
  و هيچ يك از عمليات خصمانه در جنگ يمن عليه غيرنظاميان

 26، در روز دوشنبه المللسازمان عفو بينهاي خاورميانه در لزوم توجه به اظهارات لين معلوف، مدير بخش پژوهش ه)
مندي عربستان سعودي و امارات متحده عربي از ، در اين رابطه، مبني بر برمال شدن شواهد الزم در خصوص بهرهماهنيفرورد

جنگي احتمالي و ديگر تجهيزات نظامي فرانسوي و ديگر كشورهاي غربي و مورد استفاده قرار گرفتن اين تسليحات در جرائم 
  المللي در يمن و همچنين در راستاي نقض پيمان تجارت تسليحاتي.موارد نقض قانون بشردوستانه بين
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هاي دو كودك فرانسوي برخوردار از مادران جهادگرا، ساكن شكايت حقوقي خانواده الف)
هاي پناهندگي مستقر در منطقه كردنشين سوريه، از دولت فرانسه به دادگاه حقوق بشر اردوگاه

  ، در استراسبورگ، به دليل خودداري پاريس از استرداد كودكان به كشور؛26ااروپ
ه مادران ساله، به همرا 3ساله و يك دختر بچه  4اشاره به زنداني شدن يك پسربچه  ب)

يه، به دليل ، در شمال شرق سورجوپناههزار  70ا بيش از تبارشان، در اردوگاهي بفرانسوي
ها ندن آفعال در حوزه مبارزه با تروريسم و مواجه بو حكم صادر شده از سوي يك قاضي

  تغذيه؛سوء ازجملهها و ديگر معضالت انساني، با مخاطرات ناشي از شيوع انواع بيماري
اشاره به اقدام دولت فرانسه به قرار دادن اين كودكان در معرض رفتارهاي غيرانساني و  ج)

به خاك كشورخود، از اين رو نقض  تحقيرآميز و ممانعت به عمل آوردن از ورودشان
  ؛27كنوانسيون حقوق بشر اروپا

د نوزا 5 ها و استرداداشاره به اقدام پاريس به اتخاذ سياست بررسي موردي اين پرونده د)
 حكوم شدن، با توجه به متاكنونساله، از ماه مارس سال جاري ميالدي  3و يك دختربچه 

  در عراق؛ تحمل حبس ابد در زندانيشان به مادران
اشاره به اظهارات وكيل اين دو خانواده، مبني بر تالش دولت فرانسه به تنبيه كردن  ه)

شان، ضمن، ناعادالنه برشمردن اين سياست، هاي نادرست والدينفرزندان، به دليل تصميم
  ؛28همچنين، تأكيد بر پيامدهاي انساني آن

  
، در 1398 ماهارديبهشت 6جمعه  ، در روز29انتشار گزارش از سوي سايت مهاجر نيوز -4

اين كشور،  قانون پناهندگي و مهاجرتخصوص اقدام دولت فرانسه به اعمال تغييراتي در 

                                                            
٢٦. European Court of Human Rights (ECHR) 
٢٧. European Convention on Human Rights 

  . قابل بازيابي در لينك:24گزارش پايگاه خبري فرانس . 28
 https://www.france24.com/en/20190507‐france‐taken‐court‐over‐repatriating‐children‐
jihadists 

دويچه وله و خبرگزاري ، فرانس مديا موندشامل ايي، اي اروپسه نهاد بزرگ رسانهتوسط مهاجر نيوز برنامه مشتركي است كه . 29
  روپا قرار دارد.شود و تحت حمايت مالي اتحاديه امياداره  ايتاليا
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نكات مهم اين گزارش به ، جويانپناهدر راستاي سهولت بخشيدن به اخراج مهاجران و 
  شرح زير است: 

مهاجران و  براي» 30ممنوعيت بازگشت به فرانسه«حكم  ياجراجديت يافتن  الف)
 حكمكه افرادي بر اساس اين قانون،  ديگرعبارتبهملزم به خروج از كشور:  جويانپناه

 زمانهم ،اندرا دريافت كرده - بدون مهلت ترك داوطلبانه - »31ترك فوري خاك فرانسه«
  ؛دريافت خواهند كردنيز به اين كشور را  »ممنوعيت بازگشت«حكم 

نج پتا  ) از يكممنوعيت بازگشت به فرانسهاين قانون (اشاره به مدت زمان اعتبار  ب)
  سال و تعيين آن توسط اداره پليس محل سكونت فرد؛

جهت  اروپايي، اخراج شده از كشورهاي اتحاديه جويپناهاشاره به لزوم خروج مهاجر يا  ج)
و  دنكارهايي چون پنهان شدرآمدن كامل اين قانون و بيهودگي متوسل شدن به راه اجرابه 

كان اشند، امبيه اروپا بيرون نرفته مهاجراني كه از اتحاد، ديگرعبارتبهبرگزيدن زندگي پنهاني: 
وضعيت  برحسبدهند، حتي اگر از دست ميبراي هميشه را خود مدارك قانوني دريافت 

  ؛جسماني، زندگي خصوصي يا خانوادگي خود به اين مدارك نياز داشته باشند
ي و بشر اد قرار گرفتن شديد اين سياست از سوي نهادهاي حقوقاشاره به مورد انتق د)

يختن از هم گس، با توجه به منجر شدن آن به جويانپناههاي حمايت از مهاجران و سازمان
  ؛ميئيك زندگي غيرقانوني داآغاز ها به زندگي افراد و ترغيب آن

حكم ممنوعيت  25445اشاره به گزارش وزارت كشور فرانسه، مبني بر صدور حدود  ه)
مورد،  4798ميالدي، در قياس با رقم  2017، در سال جويانپناهبراي مهاجران و  بازگشت
  .201632در سال 

                                                            
٣٠. L'interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) 
٣١. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) 

  بل بازيابي در لينك: . گزارش سايت مهاجر نيوز. قا32
https://www.infomigrants.net/prs/post/16557/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF‐
%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86‐%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9‐
%D8%AD%DA%A9%D9%85‐%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA‐
%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA‐%D8%A8%D9%87‐
%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87‐%DA%86%D9%87‐
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%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8%DB%8C‐%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C‐
%D8%B4%D9%85%D8%A7‐%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF 


