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__________________________________________________________________________________ 
ن این ندارد. آرما ، قومی، و هیچ دولتی وابستگیاقتصادی، سیاسی، مذهبی یشهر نهاد مستقل و غیرانتفاعی شهروندی است که به هیچ دستهآرمان بنیاد

 هایمداری است و نیز دست زدن به ابتکارهای اجتماعی برای دموکراسی، حقوق بشر، عدالت و قانونهای مناسب برای تامین خواستنهاد ایجاد بستر

با هدف ایجاد  گو در قلب آسیاوتبادل اندیشه و گفت جهتشهر در آرمان شهروندان. بنیاد جمعی گیری آگاهیو نشر کتاب در خدمت به شکل هنگیفر

 تماس با ما:  شهروبسایت آرمان .است   (FIDH)های حقوق بشرالمللی جامعهشهر عضو فدراسیون بینکوشد. بنیاد آرمان، پیشرفت و صلح، میهمبستگی

 contact@openasia.org  
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 نقض فاحش حقوق بشر موارد

 نهادهای دولتی

 پلیس مرکز الندیم را بست مصر

ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر اعالم کرد: پلیس مرکز الندیم برنامه 2017فوریه  9های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

پلیس در لباس های شخصی درهای سه  15، 2017فوریه  9برای بازپروری قربانیان خشونت و شکنجه را در قاهره تعطیل کرده است. روز 

الندیم را مهر و موم کردند. زمانی که رئیس و بنیانگذار مرکز خانم عیدا سیف الدوله به مرکز رسید، توضیحی به او ارایه نشد  آپارتمان مرکز

 و او را تهدید کردند که در صورت پرسیدن سوال های بیشتر دستگیر خواهند کرد.

می میریم، یا زیر بمباران یا از کمر ما شکست، " یمن  نفر در خطر گرسنگی هستند میلیون 12سازمان ملل:  یمن

 "گرسنگی

 کرده استفاده ییایمیش سالح از ارتش هیسور  اندگناه محاصره شدههزار نفر بی 60سازمان ملل:  هیسور

  هفته کی یط یرقانونیغ مهاجر صدها داشتباز کایآمر   مدافع حقوق بشردو ادامه حبس خودسرانه  قزاقستان

 ایران
   فوریه 18ی در احمد دیحمنوجوان  اعدام احتمال  (7) قم(؛ 2) مشهد(؛ 3) زابل(؛ 12) کرجشهر رجایی: هااعدام

دختر در جریان بازی استقالل و پرسپولیس بازداشت  8

 شدند

وضعیت در شهر شادگان  به دنبال کشته شدن یک جوان 

 امنیتی شد

 مردی که در پردیس ادعای پیامبری کرد، بازداشت شد   محمد نجفی وکیل دادگستری بازداشت شد

 و یزاغر نینازنزندانیان دوتابعیتی  میوخ یجسمان تیوضع

 ینماز باقر

 نزد یزاغر نینازن اعزام از ییقضا یهامقام یخوددار 

 متخصص پزشک

 تحت زندان به بازگشت یبرا»فعال سندیکایی  یشهاب رضا

 «است فشار

و بی خبری از سه فعال کارگری در استان بازداشت  

 فارس

 بیش از دو هفته بالتکلیفی شهناز اکملی و تداوم نگهداری وی در سلول انفرادی

 عامالن غیردولتی

 هجوم شبه نظامیان به منطقه اسکان بشردوستانه کلمبیا

گروهی از شبه نظامیان وارد منطقه اسکان بشردوستانه ای در شمال غربی کلمبیا شدند و به جستجو برای  2017فوریه  13الملل عفو بین

چند تن پرداختند که به گفته آنها نامشان در لیست مرگ است. افزایش فعالیت های شبه نظامیان در این منطقه ساکنان منطقه اسکان 

فوریه وارد  12ست. هشت شبه نظامی مسلح با لباس های سیاه و بعضی ها با ماسک روز بشردوستانه و همراهان آنها را به خطر انداخته ا

این منطقه شدند. به گفته شاهدان شماری از شبه نظامیان نیز در نزدیکی این منطقه بودند. آنها تمام خانه ها را جستجو کردند و پس از 

 چند ساعت رفتند.

  عدالت

 88شدگان عاشورای بیگی، از بازماندگان کشتهنامه سعید شیرزاد خطاب به مریم کریم ایران

https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/egypt-administrative-closure-by-the-police-of-el-nadeem-center
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/egypt-administrative-closure-by-the-police-of-el-nadeem-center
https://www.radiozamaneh.com/323946
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78264
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78264
https://www.radiozamaneh.com/324928
http://www.radiofarda.com/a/f35_syria_aleppo_chem_uses_human_rights_watch_report/28308339.html
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/kazakhstan-ongoing-arbitrary-detention-of-max-bokayev-and-talgat
http://www.radiofarda.com/a/f12-illegal-arrests-in-ysa-trump/28308926.html
اعدام%20۱۵%20زندانی%20در%20زندان%20رجایی%20شهر%20کرج%20و%20زندان%20زابل
اعدام%20۱۵%20زندانی%20در%20زندان%20رجایی%20شهر%20کرج%20و%20زندان%20زابل
اعدام%20۱۵%20زندانی%20در%20زندان%20رجایی%20شهر%20کرج%20و%20زندان%20زابل
https://iranhr.net/fa/articles/2795/
https://iranhr.net/fa/articles/2795/
https://iranhr.net/fa/articles/2795/
https://iranhr.net/fa/articles/2795/
http://www.radiofarda.com/a/o2-amnesty-iran-execution/28302951.html
https://www.radiozamaneh.com/324855
https://www.radiozamaneh.com/324855
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78315
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78315
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78315
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78315
https://www.radiozamaneh.com/324000
https://www.radiozamaneh.com/323605
http://dw.com/p/2XWVr
http://dw.com/p/2XWVr
http://www.humanrights-ir.org/?p=1706
http://www.humanrights-ir.org/?p=1706
http://www.radiofarda.com/a/f7-latest-on-reza-shahabi-and-ehsan-mazandarani/28304205.html
http://www.radiofarda.com/a/f7-latest-on-reza-shahabi-and-ehsan-mazandarani/28304205.html
http://news.gooya.com/2017/02/post-788.php
http://news.gooya.com/2017/02/post-788.php
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=78240
https://www.amnesty.org/en/documents/amr23/5685/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/amr23/5685/2017/en/
https://www.radiozamaneh.com/323961
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 سیاسیو حقوق مدنی 

 هند  ـ بنگالدش: درسی برای ترامپدیوار  آمریکا

کیلومتری با مکزیک برای دور نگه داشتن  3200برنامه رئیس جمهوری آمریکا ترامپ برای ساختن دیوار در مرز  2017فوریه  15دیپلمات 

خاطر اسالم هراسی در مرزهایشان حصار کشیده به چندین کشور دیگرنظر تازه ای نیست. « تبهکاران، قاچاقچیان مواد مخدر، و متجاوزان»

شدت دگی انسان ها بهاند. ترامپ باید از تجربه این کشورها بیاموزد. حصارهای آنها موثر نیست و ساختن و نگه داری آنها از نظر مالی و زن

گران است. برای نمونه، هند در مرزهایش با دو کشور دیگر حصار دارد: پاکستان و بنگالدش. حصار در مرز با بنگالدش به قصد دور نگه 

در  کیلومتر است. این حصار بلند با سیم خاردار و در بعضی نقاط برق دار 4097داشتن مهاجران بنگالدشی بنا شد. مرز این دو کشور 

دهد. اما از عبور بنگالدشی ها برای دیدار خویشان یا دست یافتن به امنیت معیشتی جلوگیری نکرده درصد مرز را پوشش می 70حدود 

طورِ عمده در دور نگه داشتن مهاجران و تبهکاران موثر نبوده، بلکه باعث خشونت برای حفظ آن شده است. تنها این حصار بهاست. نه

 ندین نفر را در هنگام تالش برای عبور از آن با گلوله زده اند.ماموران مرزی چ

 دولت در زمینه تقسیم قدرت با مخالفین را پایش کرد؟جامعه مدنی چطور اجرای تعهدات زیمبابوه 

 ایران

 : سی و هشت سال سرکوب مطبوعات سی و هشتمین سالگرد انقالب

نی و سقوط نظام سلطنتی در ایران، آزادی اهلل خمیسی و هشت سال پس از به قدرت رسیدن ایت 2017فوریه  9گزارشگران بدون مرز 

نگار و روزنامه 29بود، هنوز تحقق نیافته است. امروز جمهوری اسالمی ایران با  1357ترین خواست های انقالب مطبوعات که یک از اصلی

و مسووالن نطام تغییر  سی هشت سال است که رهبر ای است.زندان بزرگ جهان برای فعاالن رسانه 5شهروند خبرنگار زندانی یکی از 

کند. تنها روش و شکل سرکوب برای به سکوت وادار کردن روزنامه نگاران منتقد تغییر کرده نگاران تغییر نمیکنند، اما سرکوب روزنامهمی

های زداشتو در فردای با1388اما از خرداد  .ضربه شالق محکوم شدند 477نگار به دست کم پنج روزنامه 1384تا  1379از سال  است.

های مردمی به انتخاب پرمناقشه محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، صدور این حکم افزایش نگاران در پی اعتراضگسترده روزنامه

صدور این حکم غیر انسان امسال بیشترین  .اندضربه شالق محکوم شده 2000فعال رسانه ای در مجموع به  40یافته است. از آن تاریخ 

 . قرار دارد 169کشور جهان در رده  180گران بدون مرز از میان بندی جهانی آزادی مطبوعات گزارشدر ردهایران  .داشته استتعداد را 

النبی و های سبقرار منع تعقیب محمدعلی طاهری در اتهام

 ارتداد صادر شد

سال  10یک مرد ساکن مشهد به اتهام جاسوسی به  

 زندان محکوم شد

 حسان مازندرانی نگارروزنامهپایان محکومیت 

 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  &جهانی سازی 

 نامه سرگشاده به رئیس جمهور ترامپ: در مالقات با نتانیاهو با تمام شهرک ها مخالفت کنید آمریکا

رئیس این سازمان در آمریکا در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور ترامپ از او خواست در دیدار با بنیامین  2017فوریه  14الملل عفو بین

های اشغالی کامال مشخص کند که دولت ایاالت متحد آمریکا با کلیه شهرک های کوچ نشین در سرزمین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل،

کند تا بر نتانیاهو فشار بگذارید تا فوری ساخت کلیه شهرک ها را متوقف و تعهدات فلسطین مخالف است. این دیدار امکانی فراهم می

 اشغالی فلسطین اجرا کند. هایاسرائیل برای برچیدن کلیه شهرک ها از سرزمین

 گیرددولت دغدغه های حقوق بشری را نادیده می بریتانیا

را نقض حقوق گزارشی که اصالحات آن در نظام رفاهی در پی سر باز زدن دولت بریتانیا از پذیرش یافته های  2017فوریه  8یندیپندنت ا

، سازمان ملل این دولت را متهم به پنهان کردن سیاست ریاضت اقتصادی آن کرد. وزارت دادگستری در نامه ای به رئیس بشر می داند

در « دغدغه های جدی»کمیسیون برابری و حقوق بشر، یافته های گزارش کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل را که 

منتشر شد، ماهیت پسروانه اصالحات در نظام رفاهی و  2016ست دولت ابراز کرده بود، رد کرد. گزارش کمیته که در جون ی سیاباره

تناسبی بر زنان، طورِ بیدر بدتر شدن وضع نابرابری دانسته و اعالم کرده که تغییرات در مزایا به« مالیات اتاق خواب»عدلی در مواردی مثل 

گذارد. گزارش همچنین در مورد کاهش بودجه امداد قضایی ـ که باعث افزایش شمار اشخاصی ومی و معلوالن تأثیر میهای قجوانان، اقلیت

و به جای آن تصویب  1998برنامه حزب محافظه کار برای لغو قانون حقوق بشر سال که دفاع از خود را در دادگاه به عهده دارند شده ـ و 

و المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی ابراز نگرانی کرد. کمیته نتیجه گرفت که سیاست کنونی بریتانیا ناقض میثاق بین قانون حقوق بریتانیا

http://thediplomat.us1.list-manage.com/track/click?u=f42fba30f07212d53f0c69a7c&id=3d9dee5002&e=f1d6505a43
http://indiatoday.intoday.in/story/donald-trump-united-states-mexico-border-wall-8-things-to-know/1/867641.html
http://indiatoday.intoday.in/story/donald-trump-united-states-mexico-border-wall-8-things-to-know/1/867641.html
https://www.tribunezamaneh.com/archives/114798
http://rsf-persan.org/article17601.html
http://rsf-persan.org/article17531.html
http://www.radiofarda.com/a/f14-mohammadali-taheri-to-likely-released/28309419.html
http://www.radiofarda.com/a/f14-mohammadali-taheri-to-likely-released/28309419.html
http://www.radiofarda.com/a/f4_mashhad_person_espionage_10_years_prison/28307005.html
http://www.radiofarda.com/a/f4_mashhad_person_espionage_10_years_prison/28307005.html
http://www.radiofarda.com/a/f7-latest-on-reza-shahabi-and-ehsan-mazandarani/28304205.html
https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5696/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5696/2017/en/
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/government-accused-of-kicking-un-concerns-about-its-austerity-policy-into-the-long-grass-a7569761.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/austerity-government-policy-conservatives-poor-food-banks-inequality-un-a7110066.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/austerity-government-policy-conservatives-poor-food-banks-inequality-un-a7110066.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/scrap-human-rights-act-british-bill-of-rights-theresa-may-justice-secretary-liz-truss-a7204256.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/scrap-human-rights-act-british-bill-of-rights-theresa-may-justice-secretary-liz-truss-a7204256.html
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 حق مسکن در حد قابل قبولبه آن پیوسته است. این میثاق حقوق کارگری، حق آموزش، حق بهداشت و  1976فرهنگی است که در سال 

 کند.را تضمین می

 به فشار علیه اتحادیه ها و کارگران پوشاک دوزی پایان دهید بنگالدش

برای دستمزد با  2016رگر پوشاک دوزی و رهبران کارگری در پی اعتصاب در دسامبر ده ها کا 2017فوریه  15بان حقوق بشر دیده

تن از سازمان دهندگان اتحادیه 9دهد. اند. پلیس هر روز دستگیری های خودسرانه بیشتری انجام میهای کیفری ساختگی روبرو شدهاتهام

مردان بنگالدش باید فوری زندانیان تن رسید. دولت 34طعی شده به فوریه دستگیر شدند و بدین ترتیب شمار بازداشت های ق 10ها روز 

شرکت  نشست پوشاک داکادر  2017فوریه  25های سیاسی را لغو کنند. مارک های بزرگ جهانی و حامیان مالی که روز را آزاد و اتهام

اهند به آزار رهبران اتحادیه ها پایان دهد و از آزادی تشکل کارگران حمایت کند. هزاران تن از کارگران تولید کنند، باید از دولت بخومی

کارخانه  20خاطر دستمزد دست به اعتصاب زدند. آنها کارگران تقریبا دسامبر به 19تا  11پوشاک در بیرون از داکا، پایتخت بنگالدش، از 

های محلی و اطالعات رسمی، کنند. بنا به اظهار گروهاری مستقر در در منطقه صنعتی آشولیا را تولید میبودند که کاالهای مارک های تج

اند. اکثریت غالب آنها از کارخانه های بدون اتحادیه بودند. فدراسیون ملی اتحادیه ها داشتن نقش یا اطالع قبلی از اعتصاب را تکذیب کرده

خاطر عنوان توجیهی برای دستگیری فدراسیون ملی اتحادیه ها و فعاالن کارگری بهعتصاب ها بهمردان بنگالدش از این ااما دولت

 اند.اعتصاب ها استفاده کرده« برنامه ریزی برای»و « رهبری»

 ایران
 ناپذیر کارگران: فقر اجتناب96سه روایت از حداقل دستمزد سال 

زنی بر مبنای خط فقر تعیین شده توسط مجلس، و یا تامین هزینه درصد دستمزد فعلی، چانه 15تا  13افزایش  2017فوریه  9رادیو زمانه 

کند؟ روزنامه اعتماد اخیرا گزارشی منتشر ها افزایش پیدا میور هزینهآیا واقعاً دستمزدها به فراخ”. بخشی از اقالم مصرفی خانوارهای کار“

درصد  453سال گذشته  10های زندگی ظرف دهد که هزینهاین گزارش نشان می .سال گذشته 10کرده است از شکاف مزد و معیشت در 

در این مدت را حفظ کند که درآمدش  1385سال اش در تواند سطح زندگیاند. به عبارت دیگر یک خانواده در صورتی میافزایش داشته

دستمزد کارگران در این بازه زمانی به میزان اندکی افزایش یافته و به همین جهت سطح زندگی  چهار و نیم برابر شده باشد. کم دست

 .اندها افت کرده و فقیرتر شدهآن

 هاخواری در دادگاههزار پرونده زمین 130

 حقوق نسل سوم: توسعه، صلح، محیط زیست... 

  واقعیت درباره تغییرات اقلیمی در ایران 42 ایران

 دفاع از حقوق بشر

 ستقل منصوب کندشورای حقوق بشر باید کارشناس م لیبی

المللی و محلی حقوق بشر با انتشار نامه فدراسیون به همراه چند سازمان بین 2017فوریه  15های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

، این 2016خود به وضعیت حقوق بشر در لیبی رسیدگی خواهد کرد. در نشست مارچ  34ای اعالم کردند: شورای حقوق بشر در نشست 

گزارش دهد. از آن پس، بحران در این کشور ادامه دارد. وضعیت  34و  33ا به کمیسر عالی حقوق بشر ماموریت داد به نشست های شور

کنند و بهتر نشده است. سه مرجع مختلف هنوز برای کسب مشروعیت، رقابت می 2015پس از استقرار دولت وحدت ملی در دسامبر 

صلح به میانجی گری سازمان ملل نتیجه ای نداشته است. نیروهای حاضر در درگیری مسلحانه از مه وضعیت مردم بدتر شده است. توافق 

 زنند، از جمله حبس خودسرانه، شکنجه، قتل های غیرقانونی، حملههنوز در تمام نقاط کشور دست به نقضِ فاحشِ حقوق بشر می 2014

ی. ما از شورای حقوق بشر می خواهیم کارشناس مستقلی را برای نظارت بر وضع به غیرنظامیان، ناپدیدکردنِ قهری و آواره ساختن اجبار

 حقوق بشر در لیبی و گزارش دهی منصوب کند.

 وخامت حقوق بشر بپردازدشورای حقوق بشر باید به وضعیت روبه بحرین

المللی و محلی حقوق بشر با انتشار فدراسیون به همراه چندین سازمان بین 2017فوریه  13های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

ر اعالم کردند: با توجه به وضع بد حقوق بشر در بحرین  و لزوم اقدام، از نامه ای سرگشاده به کشورهای عضو و ناظر شورای حقوق بش

شورای  34هیأت شما می خواهیم از صدور بیانیه ای مشترک برای ابراز نگرانی و درخواست بهبود وضع حقوق بشر در بحرین در نشست 

، این شورا 2015شورای حقوق بشر در سپتامبر  30کشور در نشست  35حقوق بشر پشتیبانی کنید. پس از صدور پنجمین بیانیه مشترک 

شدت بدتر شده است. نامه ، وضع به2016ویژه از اواسط سال طورِ عمده سکوت کرده است. از آن پس، و بهی وضع در بحرین بهدر باره

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/shelter-living-home-standard-squalid-uk-figures-show-four-in-10-britons-living-in-substandard-a7364671.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/shelter-living-home-standard-squalid-uk-figures-show-four-in-10-britons-living-in-substandard-a7364671.html
https://www.hrw.org/news/2017/02/15/bangladesh-stop-persecuting-unions-garment-workers
https://www.hrw.org/news/2017/02/15/bangladesh-stop-persecuting-unions-garment-workers
http://www.dhakaapparelsummit.com/
http://www.dhakaapparelsummit.com/
https://www.radiozamaneh.com/323913
https://www.radiozamaneh.com/325163
https://www.radiozamaneh.com/323128
https://www.fidh.org/en/international-advocacy/united-nations/human-rights-council/libya-the-human-rights-council-should-establish-the-mandate-of-an
https://www.fidh.org/en/international-advocacy/united-nations/human-rights-council/bahrain-the-human-rights-council-must-address-deteriorating-rights
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مت آشکار وضع حقوق بشر از جون های غیرقانونی و پرونده های محکومان به اعدام؛ وخاسرگشاده به شرح موارد زیر پرداخته است: اعدام

 گویی؛ ممنوعیت سفر.؛ شکنجه و پاسخ2016

  ی قهری شودی اروپا باید خواهان آزادی مخالفان و روشن شدن ناپدیدکردن هااتحادیه الئوس

فدراسیون و سازمان عضو آن جنبش حقوق بشر الئوس اعالم کردند:   2017فوریه  13های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

ی اروپا باید از دولت الئوس خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی و پیشرفت واقعی به سوی حل کلیه موارد ناپدیدکردنِ قهری شود. اتحادیه

منتشر شد. این دو  2017فوریه  16ـ17ی حقوق بشردر ی اروپا با الئوس در بارهوگوی اتحادیهراخوان در آستانه هفتمین دور گفتاین ف

ی اروپا در دهد. اتحادیهنشان می 2015وگوها در نوامبر ور قبلی گفتکه وضعیت حقوق بشر را پس از د گزارشی را منتشر کردندسازمان 

ی خود به مناسبت میزگرد ساالنه با دولت الئوس، برخالف سال های پیش، ناپدیدکردنِ قهری رهبر سرشناس جامعه 2016بیانیه نوامبر 

 نیز مطرح نشد. 2015ی ششم در نوامبر وگومدنی سُمبات سُمفُن را مطرح نکرد. نام او در بیانیه مشترک در پایان گفت

 انور ابراهیم دو سال در حبس خودسرانه است، باید آزاد شود مالزی

فدراسیون و سورام، سازمان عضو آن در مالزی، خواهان آزادی فوری و  2017فوریه  10های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

خاطر محروم کردن خودسرانه از قیدوشرط رهبر مخالف انوار ابراهیم، بازگردانی حق شرکت او در انتخابات و ارایه خسارت به او بهبدون

برد. فدراسیون در محاکمه او به اتهام لواط در زندان به سر می پس از تایید حکم پنج سال زندان 2015آزادی شدند. انور ابراهیم از فوریه 

 ی عادالنه رعایت نشده است.المللی محاکمهدر دادگاه تجدید نظر و دادگاه فدرال ناظر اعزام کرده بود و به این نتیجه رسید که موازین بین

    ی اروپامحاکمه دوباره عظیمیان عسکراف مضحکه ای ناشایست برای روابط نزدیک با اتحادیه قرقیزستان

مدافعان حقوق بشر، دادگاهی در ی نظارت بر حمایت از بنا به اعالم برنامه 2017فوریه  15های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

ی عادالنه و مغایر با توصیه سازمان ملل به آزادی او بود، قرقیزستان پس از محاکمه تمسخرآمیز دوباره که بسیار دور از الزام های محاکمه

به بررسی پرونده پرداخت  2017ژانویه  24تا  2016حکم حبس ابد مدافع حقوق بشر عظیمیان عسکراف را تایید کرد. این دادگاه از اکتبر 

« اشکال های جدی»ی اروپا دغدغه خود را نسبت به را تایید کرد. پس از آن، نهادهای سازمان ملل و اتحادیه 2010و سرانجام حکم سال 

المللی حقوق بشری از جمله آرای شورای حقوق بشر سازمان رعایت کامل تعهدات بیندر نظام قضایی قرقیزستان ابراز و یادآوری کردند که 

ی اروپا از جمله ران اتحادیهبا رهبدر بروکسل . رئیس جمهوری قرقیزستان فردا المللی قرقیزستان الزامی استملل برای حفظ جایگاه بین

و ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، دیدار خواهد کرد. توافق همکاری در طرحی به ارزش فدریکا موگرینی رئیس روابط خارجی اروپا 

 میلیون یورو به قصد حمایت از اصالحات قضایی در قرقیزستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. 13

 ی اروپا بیش از آن است که در جای دیگر تکرار شودهزینه حقوق بشری معامله با اتحادیه ترکیه

ی اروپا ـ ترکیه هزاران پناه جو و مهاجر را در شرایط سخت و خطرناکی در جزایر یونان قرار مله اتحادیهمعا 2017فوریه  14الملل عفو بین

جویان به ترکیه با فرض امن بودن این کشور بود. عفو داده است و نباید با کشورهای دیگر تکرار شود. هدف از این معامله بازگرداندن پناه

عنوان نقض آشکار حقوق آنها بر اساس جویان را بهپس فرستادن غیرقانونی پناه« طرحی برای یاس و ناامیدی»الملل در گزارش تازه بین

المللی ثبت کرده است. با به اجرا درآمدن این معامله، کلیه پناه جویان و مهاجران به بازداشتگاه افتادند. گرچه شرایط سفت و بینحقوق 

توانند جزایر را ترک کنند. بدین خاطر ماه هاست که در شرایط بسیار بد و پرازدحام سخت حبس برقرار نیست، ساکنان اردوگاه ها نمی

 کنند.شرایط بد بهداشتی، تغذیه بد و کمبود مراقبت درمانی زندگی می بدون آب گرم، در

 نقض حقوق به نام اصالحات تهدیدآمیز برای امنیت تونس

اتکای نیروهای امنیتی تونس به تاکتیک های خشن گذشته، از جمله شکنجه، حبس خودسرانه، بازداشت و  2017فوریه  10الملل عفو بین

های مردان در واکنش به حملهمحدودیت سفر مظنونان و نیز آزار اعضای خانواده آنها راه اصالحات در تونس را به خطر انداخته است. دولت

اند که بیشتر آنها با تعهدات حقوق بشری ناسازگار های امنیتی را تشدید و قوانین اضطراری اتکا کردهاقدام 2015مسلحانه پس از مارچ 

که نیروهای امنیتی چگونه این  دهدنشان می« : نقض حقوق در وضعیت اضطراری تونس"ما می خواهیم ترس پایان یابد"»هستند. گزارش 

کنند.  نقض حقوق دستاوردهای بهره مندی از آزادی بیان، آزادی آمیز اجرا میها را به روالی خودسرانه، سرکوبگرانه و تبعیضاقدام

هشدار عفو  اند.تامین شده 2014گردهمایی و تشکل در شش سال گذشته را به خطر می اندازند. این آزادی ها در قانون اساسی سال 

 الملل نسبت به نقض حقوق شهروندان در تونسبین

نگرانی شدید از اعتصاب غذای مدافع حقوق بشر  سودان

  خاطر حبس غیرقانونیبه

  به اخراج پناهجویان افغاناعتراضات گسترده آلمان  

https://www.fidh.org/en/region/asia/laos/eu-must-demand-release-of-dissidents-resolution-of-enforced
https://www.fidh.org/IMG/pdf/20170112_laos_eu_dialogue_bp_en.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/20170112_laos_eu_dialogue_bp_en.pdf
https://www.fidh.org/en/region/asia/malaysia/free-anwar-arbitrarily-imprisoned-for-two-years
https://www.fidh.org/en/region/asia/malaysia/free-anwar-arbitrarily-imprisoned-for-two-years
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/kyrgyzstan-s-retrial-of-human-rights-defender-azimjan-askarov-a
ر
ر
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/19145/statement-spokesperson-new-verdict-case-azimjan-askarov_pt
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/19145/statement-spokesperson-new-verdict-case-azimjan-askarov_pt
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/19145/statement-spokesperson-new-verdict-case-azimjan-askarov_pt
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/19145/statement-spokesperson-new-verdict-case-azimjan-askarov_pt
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/eu-human-rights-cost-of-refugee-deal-with-turkey-too-high-to-be-replicated-elsewhere/
http://www.amnesty.eu/en/news/statements-reports/all/a-blueprint-for-despair-the-eu-turkey-deal-0863/?preview=fjnxwSdf7cjYui2#.WKGfTW8rLIU
http://www.amnesty.eu/en/news/statements-reports/all/a-blueprint-for-despair-the-eu-turkey-deal-0863/?preview=fjnxwSdf7cjYui2#.WKGfTW8rLIU
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/tunisia-abuses-in-the-name-of-security-threatening-reforms/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/tunisia-abuses-in-the-name-of-security-threatening-reforms/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/4911/2017/en/
https://www.radiozamaneh.com/324592
https://www.radiozamaneh.com/324592
https://www.radiozamaneh.com/324592
https://www.radiozamaneh.com/324592
https://www.radiozamaneh.com/324592
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/sudan-urgent-concern-for-rights-defender-on-hunger-strike-over
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/sudan-urgent-concern-for-rights-defender-on-hunger-strike-over
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/sudan-urgent-concern-for-rights-defender-on-hunger-strike-over
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/sudan-urgent-concern-for-rights-defender-on-hunger-strike-over
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/sudan-urgent-concern-for-rights-defender-on-hunger-strike-over
https://www.radiozamaneh.com/324374
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 شد به ایرانسفر نخست وزیر طی خواهان طرح مطالبات حقوق بشری پن سوئد 

 زنان

 و رقص با زنان هیعل خشونت به گفتن نه روز ن؛یوالنتا

 یکوبیپا
المللی رزمنده درصد و اعتصاب بین 99برای فمینیسمِ  

 مارس 8در روز 

مثل یک زن لباس بپوش: کاربران توییتر چطور به آمریکا 

 ترامپ پاسخ دادند؟
نماینده مجلس: برخوردهای جنسیتی، زنان را از  بریتانیا 

 کندعرصه سیاست دور می

 ایران
 توانمندسازی به جای عقیم سازی  حضور زنان در مدیریت سیاسی!؟ دروغی بزرگ

  سوئد در ایران با حجاب شد« فمینیست»دولت 
 کودکان

  توانند ازدواج کنندسالگی می 14در نیویورک، کودکان در سن  آمریکا

ای به قانونگذاران ایالت نیویورک اعالم کرد: قانونگذاران و فرماندار ایالت  نامهزمان امروز در این سا 2017فوریه  14بان حقوق بشر دیده

سال  18کودک زیر  3850، 2010تا  2001ونی برای پایان دادن به ازدواج کودکان حمایت کنند. از سال نیویورک باید از پیش نویس قان

سال است، اما قانون استثناهای قایل شده و  18اند. بر اساس قانون جاری، حداقل سن ازدواج در نیویورک در ایالت نیویورک ازدواج کرده

توانند ازدواج کنند. اکثریت غالب ساله با اجازه قاضی و تایید پدرومادر می 15و  14کودکان با اجازه پدرومادر و  17و  16کودکان به سن 

 دهند. را در شرایط معینی اجازه می 18ایالت های آمریکا ازدواج پیش از سن 

   فرهنگ و اندیشه

 آن 'عاطفی'جنگ در یمن و بنیان های عربستان سعودی 

 "گرید کابوس به کابوس کی از": انیپناهجو یزندگ از یریتصو تیروا

 غ فرخزاد کارنامه شعری فرومرحله سوم : آن پنج شعر و صدای پای آینده ایران

 شهرآرمان

 شهرآنالین حقوق بشر آرمان یخانهکتاب

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 اسناد حقوق بشری به زبان فارسی را در یک کتابخانه مجهز گرد آوریم. اسناد و مطالب موجود را از وبگاهها و عهدنامه

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

 «.از آن بهره ببردزبان دیگر بتواند 

 شهر/ حقوق بشر و عدالتانتشارات آرمان

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

 جهان یگستره

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

کننده  دارند اما محتوای خبرها لزوما تعیینمیوالنه گام برئرسانی مس و زنان( در خدمت اطالع المللیبین) «های حقوق بشرروز نامههفت»

 .شهر نیستخط مشی آرمان

 

و رادیبان حقوق بشر، دیدهدیپلمات، دویچه وله، حقوق بشر ایران، بیدار زنی، ، فارسی بی بی سی ایندیپندنت،اخبار روز،  منابع این شماره:

  گویا نیوز ،زگزارشگران بدون مر کانون مدافعان حقوق بشر،های حقوق بشر، جامعه المللیبینعفو بین الملل، فدراسیون فردا، رادیو زمانه، 
 

https://www.radiozamaneh.com/324319
http://dw.com/p/2XbFB
http://dw.com/p/2XbFB
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78273
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