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 6 – 1392  2016آپریل  14 ـ 1395 فروردین 26ـ  142شماره 

__________________________________________________________________________________ 
 گی، قومی، و هیچ دولتی وابستشهر یک نهاد مستقل و غیرانتفاعی شهروندی است که به هیچ دسته اقتصادی، سیاسی، مذهبیآرمان بنیاد

های اجتماعی برای دموکراسی، حقوق بشر، عدالت و قانون مداری است و های مناسب برای تامین خواستندارد. آرمان این نهاد ایجاد بستر

شهروندان. بنیادآرمان شهر در راستای تبادل  جمعی و نشر کتاب در خدمت به شکل گیری آگاهی نیز دست زدن به ابتکارات فرهنگی

های کوشد. بنیاد آرمان شهر عضو فدراسیون بین المللی جامعه، پیشرفت و صلح، میگو در قلب آسیا با هدف ایجاد همبستگیاندیشه و گفت

   rgcontact@openasia.o تماس با ما:  وبسایت آرمان شهر .است   (FIDH)حقوق بشر

  

 

 خانه های ما را ویران نکنید ی:فلسطین کودکان

 ایاطالعات منطقهترکیبی های شبکهدر تارنمای  :عکس

 نقض فاحش حقوق بشر موارد

 نهادهای دولتی

 قرار گرفتفاده استبمب های آمریکا در حمله مرگبار به بازار مورد  یمن

از بمب های ارسالی آمریکا دست  استفاده ازهای هوایی ائتالف به رهبری عربستان سعودی با حمله 2016آپریل  7دیده بان حقوق بشر 

دو حمله به بازاری شلوغ در روستای مستبا که در شمال غربی یمن کشت.  2016مارچ  15کودک را در  25 از جملهغیرنظامی  97کم 

های جنگجوی حوثی کشته شده باشند، به مرگ شمار بی تناسبی غیرنظامی انجامید که ناقض حقوق جنگ است. این حمله 10 شاید

مارچ بقایای بمب  28جنگی است. دیده بان حقوق بشر در تحقیقات در محل در  غیرقانونی وقتی به عمد یا با بی احتیاطی رخ دهد جنایت

کرده آمریکا تامین کیلویی را به همراه وسایل هدایت ماهواره ای آن  2000شود، یافت. این بمب هدایت میرا که با ماهواره  31جی بی یو 

 .  است

http://openasia.org/
http://openasia.org/
../contact@openasia.org
http://www.irinnews.org/maps-and-graphics/2016/03/30/israel-ramps-home-demolitions
https://www.hrw.org/news/2016/04/07/yemen-us-bombs-used-deadliest-market-strike
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  دهدتعدی قرار می بازداشت شده فلسطینی را مورد کودکانپلیس  اسراییل

 قرار یتعد مورد رادر کرانه غربی  ینیفلسط شده بازداشت کودکاننیروهای امنیتی اسراییل  2016آپریل  11دیده بان حقوق بشر 

 کودکانبا  وگوگفت. شده استبه بعد دو برابر  2015از اکتبر  اندکردهی که نیروهای امنیتی اسراییلی دستگیر کودکاندهند. شمار می

 کودکاندهد که نیروهای امنیتی اسراییلی از خشونت ناالزم برای دستگیری های وکال نشان میبازداشت شده، فیلم های ویدیویی و گزارش

به دیده  حقوق بشرهای کنند و در بعضی از موارد آنها را می زنند و در شرایط ناامن و تعدی آمیز نگه می دارند. وکال و گروهمیاستفاده 

کنند که ناقض حقوق بدون حضور والدین آنها بازجویی می کودکانمعمول از  طورِبهق بشر گفتند که نیروهای امنیتی اسراییل بان حقو

چاره آخرین  عنوانبهباید فقط  کودکانبازداشت شده است. بر اساس این حقوق،  کودکانالمللی و حقوق داخلی اسراییل در مورد بین

کند که نیروهای امنیتی باید در تمام جنبه های عتراف به تقصیر شوند. کنوانسیون حقوق کودک الزام میدستگیر شوند و نباید مجبور به ا

 را در نظر بگیرند.  کودکنظام عدالت نوجوانان منافع عالی 

 تخریب خانه ها در کرانه باختری اسراییل 

دیروز دست اسراییل اداره امور غیرنظامی  2016آپریل  8های اشغالی فلسطین در سرزمین سازمان مللدفتر هماهنگی امور بشردوستانه 

یشتری در آنها انجام تخریب های ب 2016در پنج منطقه بدوی نشین که در سال  از جملهبه تخریب ساختمان هایی در کرانه باختری زد، 

 60 از جملهتن،  124ساختمان ویران شد و  54. امروز در روستای الزعیم، نیلین و الخدر ساختمان های مسکونی، در مجموع، شده است

 31 از جملهتن  55ساختمان تخریب شد و  14کودک آواره شدند. در پنج منطقه بدوی نشین در فرمانداری بیت المقدس )اورشلیم(، 

کودک آواره  29 از جملهفلسطینی  69ساختمان را تخریب کردند؛  34اسراییل  مرداندولتآواره شدند. در فرمانداری نابلوس،  کودک

ساختمان متعلق به فلسطینی ها در کرانه  406، در مجموع 2016که در سال  زارش دادگنیز  ایهای ترکیبی اطالعات منطقهشبکهشدند. 

 .کرده استتن را آواره  534مورد( ویران شده که  36مورد( و بیت المقدس شرقی ) 370غربی )

 پرتاب گاز اشک آور به پناهجویان در مرز  ؛در مرز یونان با پناهجویان درگیر شدندمأموران مقدونیه 

 ایران

 شهر کرجکم هفت زندانی در زندان رجاییاعدام دست

 نگار زندانیساز، روزنامهاز وضعیت آفرین چیت« خبری مطلقبی»

 سال حبس به زندان رفت 3ناهید گرجی برای تحمل 

 بازگشت مجید محمدی معین به زندان اوین

 با حکم نماینده رهبر در مشهد، کنسرت علی زند وکیل لغو شد

 عامالن غیردولتی

 «کالس ها را آتش زدند» نیجریه

های مسلح در جهان است. به گزارش شاخص بوکو حرام در نیجریه یکی از مرگبارترین گروه 2016آپریل  11دیده بان حقوق بشر 

تن در  6644مرگ بیش از  مسؤول 2014کند، این گروه فقط در سال که موسسه اقتصاد و صلح منتشر می 2015تروریستی جهان 

در  2009در سال های این گروه در نیجریه از زمان آغاز حملهدهد که . تحقیق دیده بان حقوق بشر نشان میبوده استنیجریه و کامرون 

 اند فرستاده یانتحار یهاقصدسوء به را کودک ها ده "بوکوحرام" ونیاسالم .اندشدهکشته غیرنظامی  10000حدود 

  به قتل رسیددانشجوی طرفدار سکوالریسم  بنگالدش

 یکی از مسووالن بلندپایه سازمان آزادیبخش فلسطین به قتل رسید لبنان

  عدالت

 دیوان عالی کشور حکم استرداد مامور سیا به ایتالیا را تایید کرد پرتغال

. پس از این که کرده استدیوان عالی کشور حکم استرداد مامور پیشین سازمان سیا را به ایتالیا تایید  2016آپریل  11نیویورک تایمز 

سپتامبر صادر کرد، این مامور در ارتباط با ربایش یک روحانی مصری  11ی حمله های دولت جرج بوش دستور بازداشت مظنونان را در پ

شده بود. مامور پیشین، سابرینا دِ سوزا، دارای تابعیت دوگانه آمریکایی و پرتغالی است و هر گونه  محکوم، به صورت غیابی 2003در سال 

اکتبر پس از صدور حکم ماه . دِ سوزا در کرده استاموریت مخفی بود، انکار دیپلمات در شهر میالن در م زیر پوششتخلفی را در زمانی که 

https://www.hrw.org/news/2016/04/11/palestine-israeli-police-abusing-detained-children
http://www.ochaopt.org/documents/multiple_demolitions_across_area_c_in_the_west_bank.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/multiple_demolitions_across_area_c_in_the_west_bank.pdf
http://www.irinnews.org/maps-and-graphics/2016/03/30/israel-ramps-home-demolitions
http://www.radiozamaneh.com/271868
http://www.bbc.com/persian/interactivity/2016/04/160410_l93_ugc_migrants_macedonia
http://www.bbc.com/persian/interactivity/2016/04/160410_l93_ugc_migrants_macedonia
http://www.radiozamaneh.com/271907
http://www.radiozamaneh.com/270826
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=73036
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96083
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96083
https://iranwire.com/blogs/6283/8032/
https://iranwire.com/blogs/6283/8032/
https://www.hrw.org/report/2016/04/11/they-set-classrooms-fire/attacks-education-northeast-nigeria
http://rfi.my/1VmHqjJ
http://www.bbc.com/persian/world/2016/04/160407_l03_bangladesh_secularist_murder
http://www.radiofarda.com/archive/news/20160412/143/143.html?id=27669568
http://www.radiofarda.com/archive/news/20160412/143/143.html?id=27669568
http://www.nytimes.com/2016/04/12/world/europe/portugal-supreme-court-extradition-cia-agent-sabrina-de-sousa.html
http://www.nytimes.com/2016/04/12/world/europe/portugal-supreme-court-extradition-cia-agent-sabrina-de-sousa.html
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مامور سیا و یک افسر ارتش ـ بود  25آمریکایی ـ گویا  26 از جمله 2006یی در فرودگاه لیسبون کوتاه بازداشت شد. او در سال اروپاجلب 

در  2003شد. این روحانی مصری در فوریه  محکومـ مشهور به ابو عمر ـ  اسامه مصطفی حسن نصرشرکت در ربایش  خاطربهکه در ایتالیا 

و شده  محکومزندان  لفا کرد، غیابی در ایتالیا به شش سااز سیا استع 2009روز روشن در خیابانی در میالن ربوده شد. دِ سوزا که در سال 

قانون اساسی پرتغال درخواست ابطال حکم استرداد را  دادگاه. وکیل او قصد دارد از کرده استاینک از دولت ایتالیا درخواست بخشش 

 کند.

 شیعه روشن خبررسانی کند 347ی قتل عام ارتش باید درباره نیجریه

تن از پیروان یک گروه  347ی عملکرد ارتش در کشتار و دفن مخفیانه گزارش های منتشر شده درباره 2016آپریل  12الملل عفو بین

 مسؤوالنشوند. یکی از  محاکمهها کیفری این جنایت مسؤوالنمعی باید فوری مورد تحقیق قرار گیرد و مذهبی شیعه در گورهای دسته ج

که با یافته های عفو  کرده استاین کشتار را تایید  2015دسامبر  12-14دولتی در نشست علنی کمیسیون قضایی تحقیق در زریا در 

  جمعی خبر دادتن از شیعیان در گورهای دسته 347دولت ایالتی شمال نیجریه از دفن اجساد  الملل سازگار است.بین

 سیاسیو حقوق مدنی 

  اندشده های نظامی محاکمه دادگاهغیرنظامی در  7400 مصر

ر غیرنظامی را پس از صدور حکم رئیس جمهور السیسی در اکتب 7420های نظامی دست کم  دادگاه 2016آپریل  13دیده بان حقوق بشر 

های نظامی  دادگاههای نظامی را افزایش داد. فهرست غیرنظامیانی را که  دادگاه. این فرمان صالحیت اندکرده محاکمهتاکنون  2014

نظام عدالت نظامی برای  ازدولت السیسی استفاده گروه هماهنگی حقوق و آزادی های مصر منتشر کرده که گستره  اندکرده محاکمه

شدند  محکومهای دسته جمعی  محاکمههای متهمان، اکثر متهمان در  خانوادهدهد. به گفته خالفان را نشان میسرعت دادن به سرکوب م

 به دست آمده بود. شکنجهها به اعتراف هایی اتکا کردند که زیر  دادگاهکه ناقض موازین دادرسی اساسی است و بعضی از 

  ردولتی را رد کندهای غیباید الیحه تبعیض آمیز علیه سازمان پارلمان قرقیزستان

فردا در  پارلمانهای غیردولتی که پیش نویس تازه الیحه مربوط به سازمان 2016آپریل  13های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

و  حقوق بشر. کمیسیون خواهد کردی مدنی در قرقیزستان را محدود کند در صورت تصویب فعالیت های جامعهشور دوم بررسی می

پیشنهاد کردند  2013در سال  پارلمانپیشین  دقیقه تصویب کرد. این الیحه که سه نماینده 1ن اساسی الیحه را در ظرف کمتر از قوانی

تلقی کند. قانون مشابهی در سال « عامل خارجی»کنند، های غیردولتی را که از خارج کمک مالی دریافت میابتدا قرار بود تمام سازمان

 تلقی و بعضی از آنها تعطیل شوند.« عامل خارجی»سازمان  120ب و باعث شد بیش از در روسیه تصوی 2012

 رهنمودهای تجسس و مراقبت می تواند حقوق مردم را به خطر بیاندازد آمریکا

شود باید بداند دولت از کجا و چگونه مدرک خود را به دست هر کسی که به جرم کیفری متهم می 2016آپریل  11دیده بان حقوق بشر 

. اما کرده استی متهم را مقرر ده تا بتواند منصفانه دفاع کند. به این دلیل است که قانون اساسی آمریکا دادن اطالعات مساعد دربارهآور

ی مثل ایمیل ها و پیامک اطالعاتکه نهادهای اجرای قانون راحت تر بتوانند به  کندتدوین میاکنون دولت آمریکا رهنمودهای تازه ای را 

دولت از مدارک به استفاده های به دست آمده از طریق حکم های مخفی تجسس و مراقبت دسترسی داشته باشند. بدین ترتیب خطر 

 از طریق مخفی و بدون حکم در پیگردهای کیفری افزایش می یابد.دست آمده 

  اندکردهالبی تغییر اشغال معترضان شب شهرها را با فراخوان انقفرانسه 

بیش از یک هفته است که گردهمایی های گسترده شبانه جنبش شهروندی در فرانسه به راه افتاده و دولت را تکان  2016آپریل  8گاردین 

 محکومند داده است. با آغاز شب، هزاران تن در میدان عظیم جمهوری نشستند و به نوبت با استفاده از میکروفن هر چه را می خواه

کردند: سلطه گوگل، فرار از مالیات، نابرابری در شهرک های مسکونی. بحث تا اوایل صبح ادامه پیدا کرد. سوپ و ساندویچ پخش می شد و 

کنند. اما « اشغال»گروهی معترض آوازهای انقالبی می خواندند. سپس، چند تنی از معترضان در چادرها خوابیدند تا میدان را برای شب 

از آنها خواست میدان را ترک کنند. صبح روز بعد برگشتند و دوباره بساط خود را برپا کردند. بیش از یک هفته است که این  پلیس

یان، کارگران، هنرمندان و بازنشستگان ـ در سراسر فرانسه به راه افتاده و دانشجو، کودکانگردهمایی های اعتراضی ـ پدران و مادران با 

یان و سندیکاهای دانشجومارچ پس از آخرین تظاهرات خیابانی  31زایش است. دولت نگران است. این جنبش روز شمار مردم رو به اف

 ز اوالند در قانون کار به راه افتاد.دولت فرانسوا تغییرات پیشنهادیمنتقد 

  سازمان مللشفاف برای یافتن بهترین رهبر برای  انتخابات

امروز نخستین نشست عمومی برای شنیدن سخنان نامزدهای پست دبیر  2016آپریل  12ر های حقوق بشالمللی جامعهفدراسیون بین

است که نامزدها از درخواست خود در مجمع عمومی سازمان ملل دفاع  سازمان مللشود. نخستین بار در تاریخ برگزار می سازمان ملللی ک

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/n/hassan_mustafa_osama_nasr/index.html?inline=nyt-per
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/n/hassan_mustafa_osama_nasr/index.html?inline=nyt-per
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/nigeria-military-must-come-clean-on-slaughter-of-347-shiites/
http://www.bbc.com/persian/world/2016/04/160413_l10_nigeria_shiites_killing_report
http://www.bbc.com/persian/world/2016/04/160413_l10_nigeria_shiites_killing_report
https://www.hrw.org/news/2016/04/13/egypt-7400-civilians-tried-military-courts
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/kyrgyzstan-parliament-must-reject-discriminatory-bill-targeting-ngos
https://www.hrw.org/news/2016/04/11/dispatches-new-us-surveillance-guidelines-may-jeopardize-rights
https://www.hrw.org/news/2016/04/11/dispatches-new-us-surveillance-guidelines-may-jeopardize-rights
http://www.nytimes.com/2016/02/26/us/politics/obama-administration-set-to-expand-sharing-of-data-that-nsa-intercepts.html?_r=1
http://www.theguardian.com/world/2016/apr/08/nuit-debout-protesters-occupy-french-cities-in-a-revolutionary-call-for-change
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/09/end-of-term-protests-threaten-francois-hollande-labour-legacy
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/09/end-of-term-protests-threaten-francois-hollande-labour-legacy
https://www.fidh.org/en/international-advocacy/united-nations/a-transparent-election-to-find-the-best-un-leader
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ی مدنی های جامعههای حقوق بشر به دو ائتالف از سازمانی جامعهالمللو سخنان آنها زنده پخش خواهد شد. فدراسیون بین د کردنخواه

دبیر کل پیوسته است. هفت بیلیون تن در جهان زیر تاثیر تصمیم های دبیر کل هستند. اما دبیر کل را فقط پنج کشور در  انتخاببرای 

هفت جنبه را برای انتخاب دبیر کل  یک تن برای هفت بیلیون. ائتالف استکنند که تاکنون بر جا مانده فرایندی مخفی انتخاب می

را برای دبیر کل  یحقوق بشرهشت اولویت های الملل، دیده بان حقوق بشر و سازمانبرشمرده است. در ائتالف دیگری فدراسیون، عفو بین

 . اندکردهمشخص 

 ـ ویدئو 2015سال جهان در آمار و ارقام مجازات اعدام در 

 ایران

 مصطفی عزیزی از زندان آزاد شد

 اعدام در ایران: اصالح قانون، اصرار بر اجرا

 شهرییرجا و نیاو یهازندان از زادهفیس محمد تیروا

 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  &جهانی سازی 

  اندشدهی اروپا با ترکیه در شرایط بد حبس اتحادیهجویان در بحبوحه شتاب برای اجرای معامله پناهیونان 

ی سرنوشتشان جو و مهاجر در شرایط تاسف باری در نامطمئنی، ترس و یاس رو به رشد دربارههزاران پناه 2016آپریل  7الملل عفو بین

تگاه به شدت محدود در جزایر لزبوس و چیوس الملل موفق شد از دو بازداشی اروپا ـ ترکیه به سر می برند. عفو بینتحت معامله اتحادیه

تن در این دو محل در بازداشت هستند. اکثر آنها پس از آغاز معامله ترکیه با  4200دیدار کند. در حدود  2016آپریل  6و  5در روزهای 

تن در این دو  89الملل با برند. عفو بینو بعضی از آنها دو هفته یا بیشتر در بازداشت به سر می  اندشدهی اروپا وارد جزایر یونان اتحادیه

کوچک و  کودکانمادران با نوزادان و  از جملهپذیر الملل با شمار بزرگی از اشخاص آسیب. هیات عفو بینکرده است وگوگفتجزیره 

 اشخاص معلول و به شدت بیمار صحبت کرد.

 ایران

 سی درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند

 مجرمین آزاد، برای درآمد بیشتر -کشته شدگان گمنام و بی نشان حوادث کار زیر خاک 

 های نئولیبرالی در بهداشت ایرانتبعات سیاست

 لیون نفرمی 24گوید اند، مجلس میبگیران حذف شدهگوید هفت میلیون تن از یارانهدولت می

 دفاع از حقوق بشر

 همکاری نکنیداسراییل با دولت  نامه به انجمن قلم آمریکا:

 ملهاز جآزادی بیان نیست. ما امضاکنندگان زیر، « قهرمان»اسراییل دولت  2016آپریل  5اسراییل ـ کمپین نیویورک برای تحریم  عدالت

را رد کند. این سفارت در میان اسراییل ی می خواهیم حمایت سفارت ی صداهای جهانی پن، از این جشنوارهشرکت کنندگان در جشنواره

. با توجه به رسالت مرکز پن آمریکا در حمایت از آزادی بیان، جای تاسف شده استی و حامی یکی از میزگردها ذکر جشنواره« قهرمانان»

 از جملهکه این دولت محرومیت دیرینه مردم فلسطین و را پذیرفته، با وجود ایناسراییل ی حمایت دولت این جشنواره شدید است که

از حبس نویسنده فلسطینی دکتر احمد قطامش  2011فلسطین را تشدید کرده است. پن اینترنشنال در سال  نگارانروزنامهنویسندگان و 

کودک انجامید، پن  500 از جملهفلسطینی و  2100به نوار غزه که به مرگ بیش از اسراییل روزه  50. در حمله انتقاد کرداسراییل در 

 .کرد محکومرا « سانه ای و زیرساخت های آنهاهای ر، سازماننگارانروزنامهکشتن و حمله عمدی به »اینترنشنال 

 ی اروپا را تشکیل دهدبرد جهانی اتحادیهحقوق بشر باید زیربنای راه

ی اروپا در امور خارجی و عالی اتحادیه ی حقوق بشر و دمکراسی:هی شبکبیانیه 2016آپریل  7های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

ای را برد جهانی تازهبردی آغاز کرده است تا اساس راهسیاست امنیتی و نایب رئیس کمیسیون اروپا، فدریکا موگرینی، فرایند ارزیابی راه

ی قابل پیش بینی به اهداف و منافع برد در آینده. این راهتقویت کند 2016ی اروپا پیش از ژوئن برای سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه

ی اروپا زمانی به راه افتاده که ما شاهد نقض برد تازه جهانی اتحادیهی راهی اروپا شکل خواهد داد. بحث دربارهسیاست خارجی اتحادیه

ات در مورد نقضِ فاحشِ حقوق بشر در سطح جهان المللی بشردوستانه و معافیت از مجازالمللی بشر و حقوق بینروزافزون حقوق بین

http://www.1for7billion.org/
http://www.1for7billion.org/
https://www.fidh.org/IMG/pdf/unsg_human_rights_priorities_final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gMYEgcdHHoo
http://www.radiofarda.com/archive/news/20160410/143/143.html?id=27664496
http://www.radiozamaneh.com/270852
http://dw.com/p/1IUtz
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/greece-refugees-detained-in-dire-conditions-amid-rush-to-implement-eu-turkey-deal/
http://www.radiozamaneh.com/271099
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/04/210640.php
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=73038
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=73038
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=73038
http://www.radiofarda.com/archive/news/20160412/143/143.html?id=27669495
https://adalahny.org/web-action/1376/letter-pen-american-center-don-t-partner-israeli-government
https://www.pen.org/rapid-action/2011/05/25/writer-and-academic-detained-without-charge-0
https://www.pen.org/rapid-action/2011/05/25/writer-and-academic-detained-without-charge-0
https://www.pen.org/blog/pen-international-condemns-killings-journalists-and-attacks-media-during-israeli-offensive-gaza
https://www.fidh.org/article19668
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ها و نگاران، اقلیتهای سرکوبگر نیرو و منابع زیادی را برای به سکوت کشاندن مدافعان حقوق بشر، فعاالن سیاسی، روزنامههستیم. دولت

کنند. در چنین شرایطی، واکنش داری بد صرف میهای دولتی و افشاگران سوءاستفاده از قدرت، فساد و حکومتدیگر منتقدان سیاست

ی سیاسی برای مقابله ی مردم الزم است. این واکنش از جمله باید ارادهی اروپا برای محافظت از حقوق بشر همهنیرومند و بامعنای اتحادیه

 ی حقوق بشر و دمکراسی را به نمایش بگذارد.کنندهبا منافع خاصِ تضعیف

 غیردولتی خواهان آزادی بی قیدوشرط زینب الخواجه شدند سازمان 39 بحرین

 مدافع حقوق بشرالمللی دستگیری های غیردولتی بحرینی و بینسازمان 2016آپریل  13های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

 ،آزادی بیان و آزادی گردهمایی استفاده از خاطربهدستگیری او  اعالم کردندو  محکومب الخواجه را به همراه فرزند نوزاد او به شدت زین

 است. حبس خودسرانه

 زندانی در کشورهای عربی خلیج  مدافعان حقوق بشرنامه مشترک سرگشاده به اباما برای آزادی 

ند در هنگام حضور در نشست المللی و محلی از اباما خواستبین یازده سازمان 2016آپریل  8های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

عربستان زندانی در این کشورها تالش کند. کشور میزبان  مدافعان حقوق بشرسران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج برای آزادی 
را به زندان  مدافعان حقوق بشر بحرینکند. حاکمان حمله می حقوق بشرهای و سازمان مدافعان حقوق بشرمنظم به  طورِبه سعودی

، در پی تصویب قوانین جرایم فضای مجازی و امارات متحده عربی. در اندشدهیا باعث تبعید آنها  اندکردهنداخته اند، سفر آنها را ممنوع ا

سال را می  15سرشناس و فعاالن اصالح طلب حکم های زندان تا  مدافعان حقوق بشرضد تروریسم امکان مخالفت از بین رفته است. 

نقض حقوق .  یکی از بنیانگذاران کمیته نظارت بر خواهد کرد، قانون جرایم فضای مجازی آزادی بیان را بیشتر محدود تکویگذرانند. در 

. داده استرا افزایش  مدافعان حقوق بشر، سازمان امنیت داخلی حمله خود به عمان. در شده است محکومغیابی به سه سال زندان  بشر

بر ، اما در عمل ممنوعیت دولتی کرده استآزادی بیان را مجاز  قطر. قانون اساسی کرده استری فرار یکی از مدافعان زندانی است و دیگ

 انجامیده است.  حقوق بشرهای هر نوع مخالفت به نبود گروه

 ی اروپا بایستی به حقوق زمین، جرم انگاری و عدالت توجه نشان دهداتحادیه اکوادور

ی اروپا های همکار آن در اکوادور در نامه ای به اتحادیهفدراسیون و سازمان 2016آپریل  8های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

مدافعان در اکوادور جلب کردند و خواهان اقدام این اتحادیه برای محافظت از  مدافعان حقوق بشرت وضع آن را به وخام مسؤوالنتوجه 

 شدند.  حقوق بشر

 باید اقدام کنند مرداندولتبا قتل یک فعال سکوالر دیگر،  بنگالدش

از محافظت اشخاص  مرداندولتقتل فجیع یک فعال سکوالر دیگر در بنگالدش یادآور وحشتناکی است که  2016آپریل  7الملل عفو بین

به نظام الدین صمد حمله کردند و سپس  قمهبا کنند. دیشب در داکا، چهار مرد نقاب به صورت آزادی بیان خود قصور می استفاده ازبرای 

های او را با شلیک گلوله به قتل رساندند. هیچ کس مسوؤلیت این قتل را نپذیرفته، اما این قتل مشابه قتل فعاالن سکوالر به دست گروه

 در سال گذشته است.  اسالم گرارادیکال 

  ی تیراندازی پلیس به معترضان انجام دهیدتحقیق معتبر درباره فیلیپین

 1از خشونت مرگبار ناالزم برای به هم زدن تظاهرات کشاورزان در روز  ممکن استپلیس فیلیپین  2016آپریل  8دیده بان حقوق بشر 

استفاده کرد؛ بعضی از معترضان به پلیس  کودکانزنان و  از جملهکرده باشد. پلیس از اسلحه و باتون علیه معترضان استفاده  2016آپریل 

تن را متهم کرد. کمیسیون رسمی  74و  تن را بازداشت 79سنگ پرتاب کردند. دو تن کشته و ده ها تن زخمی و بستری شدند. پلیس 

 کنند.در مورد این وقایع تحقیق میسنا  حقوق بشر، پلیس فیلیپین و کمیسیون عدالت و حقوق بشر

 اندنشدهآموز که بوکو حرام ربود هنوز پیدا  دانشدختران  دختران ما را بازگردانید: نیجریه

دختر دانش آموز را  276دو سال پیش، گروه مسلح اسالم گرای بوکو حرام  2016آپریل  13های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

ه فرار شدند، اما گزارش ها حاکی است که عده ای دیگر مورد تجاوز، بردگی یا مغزشویی در چیبوک ربود. بعضی از این دختران موفق ب

های ما بی عملی بعضی از آنها کشته شده باشند. سازمان ممکن استشایعه ها، به برای جنگیدن به نفع این گروه قرار گرفتند. بنا 

هایشان اطالعی نداده اند و از محافظت از آن  خانوادها نیافته اند، به کنند که هنوز محل این دختران رمی محکومنیجریه را  مرداندولت

های حقوق بشر المللی جامعه. فدراسیون بیناندکردهعده که هنوز زنده هستند، بازگرداندن آنها و به عدالت سپردن مرتکبان ربایش قصور 

. نگاه کنید کرده استهای جنسی و جنسیتی آن را ثبت جنایت از جمله، 2002های این گروه مسلح را از زمان تشکیل آن در سال جنایت

 .«های گسترده بوکو حرامنیجریه: جنایت»به گزارش فدراسیون: 

https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/bahrain/bahrain-39-ngos-call-for-the-unconditional-release-of-zainab-al
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/joint-open-letter-to-president-obama-to-help-free-jailed-human-rights
https://www.fidh.org/en/international-advocacy/european-union/the-eu-should-address-land-rights-criminalisation-and-justice
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/bangladesh-authorities-must-act-as-another-secular-activist-hacked-to-death/
https://www.hrw.org/news/2016/04/08/philippines-credibly-investigate-police-shootings-protesters
http://www.rappler.com/nation/128395-sniper-firetruck-kidapawan-protester
https://www.fidh.org/en/issues/women-s-rights/bringbackourgirls-schoolgirls-kidnapped-by-boko-haram-are-still
https://www.fidh.org/IMG/pdf/nigeriabokoharam656fweb-2.pdf
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 ایران

 چند وجهی حقوق بشربُرد منسجم و برای راه ی اروپااتحادیهبه فراخوانی 

های عضو آن در ایران، های حقوق بشر و سازمانالمللی جامعهفدراسیون بین 2016آپریل  12های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

ی اروپا در ی عالی اتحادیهی سفر فدریکا موگرینی، نمایندهی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر، در آستانهجامعه

ی سفر شما به ی را برای او فرستادند: در آستانهای سرگشادهنامه 2016آوریل  16ـ17امور خارجی و سیاست امنیتی، به ایران در روزهای 

فت حقوق بشر گوید پیشرمی ی اروپا را یادآوری کنیم کهی اتحادیهعهدنامه 21ی نویسیم تا تعهدات موجود در مادهمی تهران، این نامه را

های عملِ بُردی و برنامهی اروپا خواهد بود؛ این الزام در تعهدات معین چارچوب راهگر سیاست خارجی اتحادیهدر سراسر جهان هدایت

ی اروپا با ی روابط اتحادیهای برای توسعهی اروپا مشخص شده است. سفر آتی شما در زمان تعیین کنندهحقوق بشر و دمکراسی اتحادیه

ی اروپا و ایران در چند گسترش بین کشورهای عضو اتحادیهای، شاهد آغاز همکاری روبههای هستهشود. در پی لغو تحریمایران انجام می

افزایش در عین حال بر اهمیت موضع و ایم، از جمله تجارت، نیرو و فناوری. با وجود این، باید در نظر داشت که این روابط روبهزمینه بوده

مردان ایران از همکاری با کارشناسان حقوق بشر افزاید. با توجه به سرپیچی مداوم دولتمی ی اروپا در پشتیبانی از حقوق بشرذ اتحادیهنفو

 یابد.می ی اروپا، بیش از پیش اهمیتسازمان ملل، نقش اتحادیه

 بشر حقوق مسئله و رانیا به ینیموگر سفر ارهدرب یجیاله میعبدالکر با وگوگفت

 یرانیا مقام 82 هیعل اروپا هیاتحاد یبشر حقوق یهامیتحر دیتمد

 ن آزادی بهاره هدایت شدندفعاالن سیاسی ایران خواها

 زنان

 آیا کارِ خانگیِ زنان مصداقِ استثمار است؟

 ی پایدار، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنانتوسعه

 حق ازدواج برای همه

 زن ستیزی در مذهب 

 گذاشت رانیا زنان مبارزات بر که یریتاث و دوبووار مونیس

  ایران

 دیدو پارس ماراتن در لومتریک 42 زنان حضور تیممنوع به اعتراض یبرا یتراب مهسا

 خشونت خانگی و کنترل زنان در فضای مجازی

   فرهنگ و اندیشه

 بود یبیل در اشیجمهور استیر دوره «اشتباه نیبدتر» دیگو یم اباما آمریکا

 ـ مداخله از پس روز یبرا که نیا یبرا»، بود یبیل در اشیجمهور استیر دوره «اشتباه نیبدتر» دیوگ یم اباما 2016آپریل  12 نیگارد 

 گفته یکآتالنتمجله  با مصاحبه در نهیزم نیا در هم چمار ماه در اباما.« میبود نکرده یزیر برنامه ـ بود یدرست کار[ اباما] من نظر به که

 غیتبل خودش کشور یبرا خواست یم یسارکوز و «بود پرت یگرید یجا به حواسش» مرونکا دیوید ،2011 سال در یبیل بمباران در: بود

 .کند

 درگیری سیاسی، افراطی گری و عدالت کیفری بنگالدش

با اوجگیری رقابت سیاسی بین دولت حزب عوامی لیگ و حزب ملی بنگالدش، سرکوب نیز  2016آپریل  11 بحران، یالملل نیب گروه

کند. دولت شدت می گیرد. در عین حال، نظام عدالت کیفری به شدت سیاسی و ناکارآ به جای تقویت حاکمیت قانون، آن را تضعیف می

طی گری خشن یا تهدیدهای سیاسی ناکام خواهد ماند. بخش اصلی باید تشخیص دهد که تغییر مسیر به نفع آن است، وگرنه در مهار افرا

ت تا به مشکالت مربوط به نظم و اسنظام قضایی  از جملهمسیری عاقالنه تر غیرسیاسی کردن و تقویت کلیه جنبه های عدالت کیفری 

االی خشونت و واکنش خشن دولت قانون کشور توجه و از سقوط دمکراتیک جلوگیری کند. درگیری سیاسی بین این دو حزب به سطح ب

و قتل های فراقضایی است.  شکنجهانجامیده است. زیاده روی های دولت علیه مخالفان سیاسی و منتقدان شامل ناپدید شدن های قهری، 

رد قرار دهد، اکنون ی قضاییه زیر فشار که ناگزیر باید رهبران و فعاالن مخالف را مورد پیگپلیس که وظیفه حمله به مخالفان را دارد و قوه

https://www.fidh.org/article19679
http://dw.com/p/1IU2q
http://dw.com/p/1ITY6
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/04/160409_l45_bahare_hedayat_meeting
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=73068
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=37897
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=37897
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=37897
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=37870
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=37717
http://dw.com/p/1ITPL
https://iranwire.com/news/35/8788/
http://www.radiozamaneh.com/271011
http://www.theguardian.com/us-news/2016/apr/12/barack-obama-says-libya-was-worst-mistake-of-his-presidency
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/bangladesh/277-political-conflict-extremism-and-criminal-justice-in-bangladesh.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/bangladesh/277-political-conflict-extremism-and-criminal-justice-in-bangladesh.aspx
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دهد و این وضع به قتل با تهدید تازه ای از افراطیون خشن روبرو هستند. فضای بی بند و بار حقوقی به افراطیون اجازه تشکل دوباره می

با  ملهاز جانجامید. واکنش دولت به افزایش افراطی گری  2015های دینی در سال وبالگ نگاران سکوالر و خارجی ها و حمله به اقلیت

 کند.دستگیری و پیگرد چند مظنون بدون رعایت موازین دادرسی فرصت های بیشتری برای این گروه ها فراهم می

 برای چه باید به وطن جنگ زده بازگشت پاکستان

ارتش پاکستان می گوید به مرحله نهایی عملیات پاکسازی جنگجویان از مناطق  2016آپریل  4ی امنطقه اطالعات یبیترک یهاشبکه

رسیده و دولت قصد دارد آوارگان فراری از درگیری را تا پایان امسال بازگرداند. اما فراریان میل ندارند بازگردند و می  افغانستانمرزی با 

میلیون تن پس از تهاجم ارتش پاکستان به  1.2اصال کافی نیست. بیش از  گویند جبران خسارت دولتی برای بازسازی خانه و کاشانه شان

. اما دولت می گوید در حدود نیم میلیون در اردوگاه های اطراف پیشاور هستند. اشخاصی اندشدهآواره  2014های جنگنده در جون گروه

 ان انجام نداده است.که بازگشته اند، می گویند دولت کاری برای بازسازی آبادی های ویران شده ش

  یمدن جامعه بسته یهادست ایران

 شهرآرمان

 شهرخانه آنالین حقوق بشر آرمانکتاب

ترین پایگاه اطالعاتی در این زمینه است. کوشش ما بر این است که تمام ایجاد جامع اندازی کتابخانه آنالین حقوق بشرهدف از راه

های مختلف تابخانه مجهز گرد آوریم. اسناد و مطالب موجود را از وبگاهها و اسناد حقوق بشری به زبان فارسی را در یک کعهدنامه

مند و آشنا به ایم منبع نشر ترجمه آنها را ذکر و منبع اصلی این اسناد را نیز ارایه کنیم تا خواننده عالقهایم و در همه جا کوشیدهبرگرفته

 «.زبان دیگر بتواند از آن بهره ببرد

 

 شهر/ حقوق بشر و عدالتانتشارات آرمان

 شهر در این حوزه را به صورت آنالین دریافت و مطالعه کنید.های منتشر شده توسط آرمانها و جزوهمجموعه کتاب ،بخشاین در 

 

 گستره جهان

 شهر به جهان و جهانیان تعلق دارد مطالعه کنید.چه را از دیدگاه آرمانها و هرآنها، اسناد، اعالمیهدر این بخش  مجموعه انتشارات، مقاله

 

 

دارند اما محتوای خبرها لزوما والنه گام بر میئرسانی مس )افغانستان، بین المللی، و زنان( در خدمت اطالع «روز نامه های حقوق بشرهفت»

 .شهر نیستکننده خط مشی آرمان تعیین

 

 

 

 سازمان مللرادیو زمانه، رادیو فردا، دیده بان حقوق بشر، رادیو بین المللی فرانسه، ، دویچه ولهایران وایر، اخبار روز،  منابع این شماره:

 نیکمپ ـ عدالت(، IRINای )اطالعات منطقهترکیبی های شبکهسطین(، های اشغالی فل)دفتر هماهنگی امور بشردوستانه در سرزمین

گویا نیوز، گروه بین المللی بحران، گاردین، عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر،  ،لیاسرائ میتحر یبرا ورکیوین

 نیویورک تایمز

 
 

 

https://www.irinnews.org/news/2016/04/04/little-go-home-war-torn-pakistan
https://www.irinnews.org/news/2016/04/04/little-go-home-war-torn-pakistan
http://www.radiofarda.com/content/f8-iran-civil-society/27673191.html
http://openasia.org/item/category/human-rights-2
http://openasia.org/item/category/armanshahr-publishing/human-rights-and-justice
http://openasia.org/item/category/armanshahr-publishing/human-rights-and-justice
http://openasia.org/item/category/armanshahr-publishing/human-rights-and-justice
http://openasia.org/item/category/geography/world
http://openasia.org/item/category/journals/human-rights-bulletins

