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 6 – 1392 2017 فوریه 23 ـ 1395 اسفند 5 ـ  183شماره  

__________________________________________________________________________________ 
ندارد. آرمان این  ، 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

در قلب آسیا با هدف ایجاد  گووتبادل 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

 gcontact@openasia.or  

 

 در جهان حقوق بشر به حمله

 المللعفو بیناینترنتی ارنمای ت :عکس

 نقض فاحش حقوق بشر موارد

 اندشده کشته 2016 سال در نگارروزنامه ۴8 دستکم :نگارانروزنامه از تیحما تهیکم

 های دولتینهاد

  آخرین کشور مجری اعدام در اروپا بالروس 

ی اروپاست، در سال در بالروس که تنها کشور مجری مجازات اعدام در قاره 2017فوریه  16های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

ی اروپا که در های اتحادیهی تحریمدام یک سال و نیم پس از وقفه در مذاکرات در بارهچهار محکوم اعدام شدند. اجرای مجازات اع 2016

کنند که رسید. زندانبانان با محکومان به اعدام طوری رفتار می 2008لغو شدند، از سر گرفته شد و به باالترین میزان پس از  2016فوریه 

ها به خانواده و برعکس مانند و از رساندن نامهمی از مالقات با وکیل مدافع محروم نیستند. آنها اغلب« در میان زندگان»گویی آنها دیگر 

 شود...دریغ می

های خونین تهام درگیرینفر به اعدام به ا 10محکومیت  مصر

 در ورزشگاه فوتبال

غیرنظامی در حمالت  20کشته شدن بیش از » سوریه 

 «هوایی ترکیه به الباب

http://openasia.org/
http://openasia.org/
../contact@openasia.org
https://www.amnesty.org/remote.axd/amnestysgprdasset.blob.core.windows.net/media/14624/236319.jpg?center=0.5%2C0.5&amp;preset=fixed_1472_42
http://www.radiofarda.com/a/f6_cpj_journalists/28322967.html
https://www.fidh.org/21230
https://www.radiozamaneh.com/326153
https://www.radiozamaneh.com/326153
https://www.radiozamaneh.com/325314
https://www.radiozamaneh.com/325314
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 در بمباران ائتالف سعودی چند زن و کودک کشته شدند یمن

 ایران

(، 2) انشاهکرم؛ (6) بیرجند ؛(2) زل حصار کرجق: اعدام 17

 (؛ 1) زاهدان ؛(1) نابیم ؛(2) سمنان؛ (2) یالما؛ (1) شیراز

 ترک فعال چهار یبرا حبس سال 51و  10 هایحکم 

 آذری

 محکومیتایان پپس از زندانی بیمار از آزادی ممانعت   تهران در سرقت جرم به نفر سه یبرا دست قطع حکم

سال  1.5 وجود باتعویق دادگاه تجدیدنظر سعید شیرزاد 

 انتظار

 برق در زندانوآمیز اعتراض به قطع آبسرکوب خشونت 

 اهواز

 شد یزندان سال حبس 6برای گذراندن  یمنتظر احمد  سیاسی سابق زندانیدو بازداشت 

 محکومیت استاد نمونه دانشگاه زابل به شالق و زندان   لیاسرائ با یباز و یحجابیب لیدل به بازشطرنج دو با برخورد

گزارشی از  -نه جزو زندگان محسوب می شدم و نه مردگان 

 شیراحمد شیرانیزندانی بلوچ حبس  هفت سال

در  را «مجوز فاقد تجمعات» یبرگزار یانتظام یروین 

 کرد ممنوع خوزستان

 عامالن غیردولتی

  ها حمله انتحاری خونین به معبد صوفی پاکستان   دادگاه به یانتحار حمله در کشته پنج پاکستان

  کشته و زخمی برجای گذاشت 18کم انفجار دست ترکیه   گذاری انتحاری و زخمی در بمب کشته ۴0 سومالی

  عدالت

  حبس تحمل یبرا ایتالیا به ایس ماموراسترداد  /آمریکاپرتغال
مشهور به  نفری است که ایتالیا برای ربودن و شکنجه اسامه مصطفی حسن نصر 26سابرینا دو سوسا یکی از  2017فوریه  21بی بی سی 

، روحانی مصری متهم به اقدامات تروریستی، تحت تعقیب قضایی قرار داد. دادگاهی در میالن ایتالیا او را به طور غیابی به چهار ابو عمر

 رابطه نیا در را ییایتالیا یتیامن مقام دو و کایآمر ییهوا یروین سرهنگ کی ا،یس مامور 22 ایتالیا ییقضا دستگاه .سال زندان محکوم کرد

 .است شده محکوم حبس سال شش به یابیغ طور به یستیترور میجرا یبرا ایتالیا در هم عمر ابو خود. کرد محکوم حبس به

 هزینه کرد شکنجهپنهان کردن  برای پوند میلیون ¾دولت  بریتانیا

 دادگاهدهند که دولت بریتانیا در تالش برای جلوگیری از تشکیل نشان می به دست آورده این سازمان اسنادی که 2017فوریه  21 ویپریر

که قربانیان ، با وجود اینکرده استپوند هزینه  7۴۴.000یک مخالف لیبیایی و همسر حامله اش،  شکنجهو در مورد پرونده ربایش 

در عملیات مشترکی با سازمان سیا  200۴ند در مقابل عذرخواهی شکایتشان را پس بگیرند. دولت بریتانیا در سال کرده بودپیشنهاد 

قذافی، و همسرش فاطمه بودشار و تحویل آنها به زندان های سرهنگ قذافی را داد. نقش ترتیب ربایش عبدالحکیم بلحاج، یکی از مخالفان 

به دست  2011خارجی بریتانیا، در اسنادی رو شد که پس از سقوط قذافی در سال  اطالعاتسر مارک آلن، یکی از ماموران ارشد سازمان 

 شکایت کردند و این شکایت سال گذشته به دیوان عالی کشور رسید.از دولت بریتانیا  2012آمد. بلحاج و همسرش در سال 

 دانست غیرقانونیرا  المللی جزاییدادگاه بینتصمیم دولت به خروج از  دادگاه آفریقای جنوبی

 قانون اساسیخالف » را ییجزا یالمللنیب دادگاه از خروج به دولتتصمیم  آفریقای جنوبیعالی  دادگاه 2017فوریه  22جهانی  بی سی بی

قصد خروج از « تغییر رژیم هاست»در پی  المللی جزاییدادگاه بینبا اعالم این که در اکتبر گذشته  آفریقای جنوبی .اعالم کرد« و نامعتبر

 پارلمانتایید گفته بود که دولت باید  دادگاهدر شکایت به « دمکراتیکاتحاد »گروه مخالف  اطالع داد. سازمان مللرا به  المللیبین دادگاه

 را برای این کار دریافت کند.

به سازمان ملل شکایت کرد 67های سال مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی، از اعدام ایران

https://www.radiozamaneh.com/325265
https://www.radiozamaneh.com/325265
https://www.radiozamaneh.com/325279
https://www.radiozamaneh.com/325883
https://www.radiozamaneh.com/325883
https://iranhr.net/fa/articles/2800/
https://iranhr.net/fa/articles/2800/
https://iranhr.net/fa/articles/2801/
https://iranhr.net/fa/articles/2797/
https://iranhr.net/fa/articles/2797/
https://iranhr.net/fa/articles/2797/
https://iranhr.net/fa/articles/2797/
https://iranhr.net/fa/articles/2797/
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78473
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78473
http://www.radiofarda.com/a/f2-iran-tehran-court-orders-hands-cut-off-as-punishment-for-burglery/28315339.html
https://www.radiozamaneh.com/326497
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=78396
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=78396
https://www.radiozamaneh.com/325679
https://www.radiozamaneh.com/325679
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=78428
http://www.bbc.com/persian/iran-39052684
http://www.radiofarda.com/a/f7-chess-players-would-be-punished-over-unveiling-and-playing-with-israel-representative/28317610.html
https://www.radiozamaneh.com/325913
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=78394
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=78394
http://www.radiofarda.com/a/f7-police-warns-over-gathering-in-khuzestan-after-few-days-protests/28317570.html
http://www.radiofarda.com/a/f7-police-warns-over-gathering-in-khuzestan-after-few-days-protests/28317570.html
http://www.radiofarda.com/a/f8-pakitsan/28322252.html
https://www.radiozamaneh.com/325412
https://www.radiozamaneh.com/326003
https://www.radiozamaneh.com/325668
http://www.bbc.com/persian/world-39042106
http://www.reprieve.org.uk/press/uk-govt-spends-%c2%be-million-torture-cover-attempt/
http://www.bbc.com/news/world-africa-39050408
https://www.radiozamaneh.com/325560
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 سیاسیو حقوق مدنی 

 المللی پایبند باشدبه تعهدات بین مجازات اعدامی مجلس نمایندگان باید در رای گیری در باره فیلیپین

المللی دیگر از قانونگذاران فیلیپین خواستند در مان بینساز 8فدراسیون و  2017فوریه  19های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

المللی پایبند باشند و رای منفی بدهند. در این کشور به تعهدات بین مجازات اعدامی اصالحات قانونی برای بازگرداندن رای گیری در باره

قرار خواهد داد.  مجازات اعدامبه سوی الغای  تصویب اصالحات فیلیپین را در مقابل دستاوردهای مثبت در این زمینه و حرکت جهانی

را منع و کشور را  اعدامالمللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کرد که با قاطعیت پروتکل دوم اختیاری میثاق بین 2007فیلیپین در سال 

 توان در هیچ زمانی پس گرفت.را نمی کند. این تعهدمتعهد به الغای آن می
 شد آزاد زندان از سال هجده از پس دولت مخالف فعال ازبکستان

 ایران

 نیاو در یزندان یحیمس شینوک دو سالمت از ینگران  کرد غذا تصاباع دوباره ،یزندان پژوهشگر ،یجالل احمدرضا

 ایمروز جهانی زبان مادری؛ راهی که ما نرفته  یمادر زبان یالمللنیب روز: هیرفو 21

  شهناز اکملی با تودیع وثیقه موقتاً آزاد شد  رانیا در یمادر زبان یجهان روز گسترده بازتاب

 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  &جهانی سازی 

 مهاجراننقض حقوق ی اروپا خطر جدیِ همکاری اتحادیه لیبی

غیردولتی  با نگرانی از این که تصمیم های  سازمان 70فدراسیون و بیش از  2017فوریه  22های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

ی عضو هادولت، نامه سرگشاده ای را برای روسای کشورها و خواهد کردجلوگیری  اروپامهاجران از لیبی به  ی اروپا از وروداخیر اتحادیه

ها گفتند: تصمیم به واگذاری مسوؤلیت توجه به حرکت مهاجران در مسیر مرکزی مدیترانه، به لیبی ی اروپا فرستادند. این سازماناتحادیه

ی اروپا به رنج و صدمه خواهد افزود. برنامه های اتحادیه شدتبه، بلکه خواهد دادبه قاچاق پایان  خواهد کاست و نه نقض حقوق بشرنه از 

 .خواهد کرداضافه  نقضِ فاحشِ حقوق بشربه دستگیری و بازداشت مهاجران در لیبی و 

 حل پیدا شداها پناهجو در سجنازه دهلیبی   های پناهجویی انتقاد سازمان ملل از وضع اردوگاه لیبی

  میلیون کودک در چهار کشور جهان 1،۴خطر گرسنگی    یفور کمک ازمندینتن  ونیلیم 5 ـ یقحط یجنوب سودان

 ایران
 درصد از مردم زیر خط فقر 30

 مذهب از یاقتصاد دیشد یازهاین لیدل به یاعده که است گفته نظام مصلحت صیتشخ مجمع موقت سیرئ 2017فوریه  16  وله چهیدو 

 منتشر( رنایا) یاسالم یجمهور یخبرگزار تیسا در که یلیتحل در یرسم آمار به استناد با هم نظرصاحب کی. اندبرداشته دست خود

: سدینویم تورم درباره یعبد یآقا .کشور یمال ریذخا کاهش و تورم شیافزا: شودیم متذکر فقر گرفتن شدت یبرا را یاصل عامل دو شده،

 تومان هزار ۴5 گرید عبارت به. میاداشته تورم درصد 200 یعنی شده، برابر سه حداقل تاکنون هاارانهی پرداخت زمان از تورم شاخص»

یم نشان ارقام و آمار با او .«است شده سوم کی هاارانهی دیخر قدرت پس. دارد را زمان آن دیخر قدرت تومان هزار 15 حدود امروز، ارانهی

  .اندگرفته قرار فقر خط ریز مردم، از درصد 30 از شیب تا روستا، و شهر در رانیا مردم از یبزرگ گروه که دهد

تأکید بر فقر کارگران بدون ارائه : 96تمزد سال حداقل دس

 حلراه

هشدار یک نماینده درباره فقر، بیکاری و ازهم پاشیدگی  

 ها در کردستانخانواده

 مجلس مقابل کارگران یاعتراض تجمع  زندگی درصدی دستمزد کارگران با هزینه 60شکاف 

 

https://www.fidh.org/en/region/asia/philippines/house-of-representatives-must-uphold-international-law-obligations
http://www.bbc.com/persian/world-39053107
http://www.radiofarda.com/a/f14-iran-ahmadreza-jalali-hunger-strike-in-evin-prison/28312961.html
http://www.radiofarda.com/a/f3-concern-converts-health-in-jail/28315450.html
http://www.radiofarda.com/a/b3-international-mother-language-day/28322917.html
https://www.radiozamaneh.com/326237
https://www.radiozamaneh.com/326237
https://www.radiozamaneh.com/326237
http://dw.com/p/2Y0eQ
https://www.radiozamaneh.com/325863
https://www.fidh.org/en/issues/migrants-rights/eu-libya-cooperation-serious-risks-of-migrants-rights-violations
https://www.radiozamaneh.com/326501
https://www.radiozamaneh.com/326361
http://www.radiofarda.com/a/o2-famine-south-sudan/28321681.html
https://www.radiozamaneh.com/326319
http://dw.com/p/2Xgq0
https://www.radiozamaneh.com/326195
https://www.radiozamaneh.com/326195
https://www.radiozamaneh.com/326195
https://www.radiozamaneh.com/326195
https://www.radiozamaneh.com/326195
https://www.radiozamaneh.com/326383
https://www.radiozamaneh.com/326383
https://www.radiozamaneh.com/326383
https://www.radiozamaneh.com/325401
http://www.bbc.com/persian/iran-39046263
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 حقوق نسل سوم: توسعه، صلح، محیط زیست... 

 2017 سال در کشورها ینظام موازنه

 اختصاص 2015 سال یها رتبه و ها نهیهز به پرانتز در ارقام) 2016 سال در ینظام یها نهیهز یبند رتبه 2017فوریه  21رادیو فردا 

 هیروس( 3 ؛(2 رتبه دالر، اردیلیم 1۴5.8) دالر اردیلیم 1۴5 نیچ( 2 ؛(1 رتبه دالر، اردیلیم 597.5 ) دالر اردیلیم 60۴.5 کایآمر( 1 (:دارد

 اردیلیم 52.5 ایتانیبر( 5 ؛(3 رتبه دالر، اردیلیم 81.9) دالر اردیلیم 56.9 عربستان( ۴ ؛(۴ رتبه ، دالر اردیلیم 65.6) دالر اردیلیم 58.9

 با یالدیم 2016 سال در کایآمر ینظام نهیهز دهد یم نشان فوق یبند رتبه جدول که همانگونه... (5 رتبه دالر، اردیلیم 56.2) دالر

 در گرید کشور چهارده نهیهز که است یحال در نیا. دیرس دالر اردیلیم 60۴.5 به آن از شیپ سال با سهیمقا در دالر اردیلیم 7 شیافزا

 .نکرد تجاوز دالر اردیلیم 305 از 2016 سال در جهان گرید کشور 156 ینظام نهیهز. بود دالر اردیلیم 638.1 با برابر جدول نیهم

 «شده صادر انهیخاورم به گذشته سال پنج در جهان حاتیتسل کل درصد 30»

 زاتیتجه صادرات گذشته سال پنج یط دیگویم ،(یپریس) استکهلم صلح یهاپژوهش یالمللنیب وتیانست 2017فوریه  20رادیو فردا 

 وادرات کل درصد 30 به کینزد منطقه نیا یکشورها. استکرده رشد درصد 86 مشابه، دوره با سهیمقا در انه،یخاورم یکشورها به ینظام

 2012 یهاسال یط .اندگرفته قرار جهان در ینظام زاتیتجه صادرکنندگان ستفهر صدر در هیروس و کایآمر .اندداده اختصاص خود به را

 نیدوم ،یسعود عربستان .شده کشور نیا روانه صادرات کل درصد 13 و دارد قرار ینظام زاتیتجه دارانیخر صدر در هند ،2016 تا

 یدرصد رشد قطر در. یالدیم 2011-2007 دوره با سهیمقا در ر،یاخ سال پنج در رشد درصد 212 با است جهان در حاتیتسل داریخر

 .است شتریب هم عربستان از ینظام زاتیتجه دیخر

 دفاع از حقوق بشر

 کرد انتقاد ترامپ 'زیانگتفرقه' یهااستیس از اشنهساال گزارش در المللنیب عفو

 دهنینما عنوان به کایآمر جمهور سیرئ ترامپ دونالد از خصوص به خود ساالنه گزارش در الملل نیب عفو 2017فوریه  22بی بی سی 

 اردوغان بیط رجب ن،یپیلیف جمهور سیرئ دوترته گویرودر از نیهمچن الملل نیب عفو .برد نام "زتریانگ تفرقه و تر نانهیخشمگ" یاستیس

  کنند یم استفاده شکاف و ریتقص ترس، زبان و "آنها برابر در ما" شعار از که مجارستان ریوز نخست اوربان کتوریو و هیترک جمهور سیرئ

 و کایآمر سراسر در نفرت به ختهیآم اظهارات گرفتن باال به دهد یم پوشش را کشور 159 که خود گزارش در الملل نیب عفو .انتقاد کرد

 مذهب و تیمل ت،یجنس نژاد، براساس مردم به شتریب حمالت باعث آن تبعات گفت و کرد اشاره ردیگ یم هدف را انیپناهجو که اروپا

 یرقانونیغ بازگرداندن با گذشته سال کشور 36 :است شده اشاره موارد نیا به نیهمچن مللال نیب عفو ىساالنه گزارش در .شد خواهد

 تیمسئول گرفتن عهده به از یالملل نیب جامعه. کردند نقض را یالملل نیب نیقوان بود خطر معرض در آنها حقوق که یکشور به انیپناهجو

 یجمهور ،یمرکز یکایآمر افغانستان، ،یبیل من،ی ه،یسور جمله از کشور  23 حداقل در جنگى جرایم. بازماند یسور انیپناهجو بحران

 رغمیعل سالح فروش به ییاروپا یکشورها و هیروس ا،یتانیبر کا،یآمر. یافتند ارتکاب سودان و سودان جنوب عراق، ،یبروندا ،یمرکز یقایآفر

 .دهند یم ادامه بشر حقوق نقض موارد ریسا و یجنگ اتیجنا در آنها از استفاده مورد در یشواهد وجود

 بشر حقوق وضع درباره لمللانیب عفوسال  گزارش کستانیتاج

های مر بوط به برداری از نگرانیآمیز به شکلی بارز تنگ تر شد، مقامات دولتی با بهرهفضای مخالفت مسالمت 2017فوریه  22بی بی سی 

ی به اتهام امنیت ملی و مبارزه علیه تروریسم محدودیت آزادی بیان و اجتماعات را افزایش دادند، اعضای حزب ممنوع نهصت اسالم

های طوالنی زندان محکوم شدند در حالیکه گفته اقدامات تروریستی بازداشت و در محاکماتی به وضوح غیرمنصفانه، به حبس ابد یا دوره

 ...شده است برای اخذ اعتراف، تحت شکنجه قرار گرفته و وکالی مدافع آنان با تهدید و ارعاب مواجه شده بودند

 بشر حقوق وضع درباره المللنیب عفوسال  گزارش افغانستان

ها، ادامه و تشدید درگیری مسلحانه داخلی به نقض گسترده حقوق بشر منجر شد و در جریان این درگیری 2017فوریه  22بی بی سی 

ن دیگر به دلیل ناامنی از دسترسی به امکانات آموزشی، بهداشتی و سایر خدمات هزاران غیرنظامی کشته، زخمی یا بیجا شدند و هزاران ت

ای شورشی بوده اما نیروهای دولتی نیز در مواردی مرتکب قتل هبیشترین تلفات غیرنظامی ناشی از فعالیت گروه .اجتماعی محروم ماندند

 .اندهای شورشی همچنین به طور گسترده از کودکان به عنوان نفرات نظامی استفاده کردهاند. گروهیا زخمی کردن غیرنظامیان شده

موران دولتی و غیر دولتی به تهدید فعاالن حقوق بشر از خشونت علیه زنان و دختران از جمله قتل و شالق زدن آنان ادامه داشت و ما

 ناعادالنهها هم به صدور و اجرای احکام اعدام، آنهم غالبا در پی محاکمات نگاران مدافع حقوق زنان ادامه دادند. دادگاهجمله روزنامه

 ...مبادرت ورزیدند

http://www.radiofarda.com/a/f35_global_mil_aryan/28321701.html
http://www.radiofarda.com/a/f35_sipri_global_arms_export/28319415.html
http://www.bbc.com/persian/world-39048818
http://www.bbc.com/persian/iran-39048911
http://www.bbc.com/persian/iran-39048911
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 کندقانون را تضعیف می دولت حاکمیت لهستان

 بان حقوقالملل، دیدههای حقوق بشر، عفو بینالمللی جامعهفدراسیون بین 2017فوریه  16های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

ای به کمیسیون اروپا اعالم کردند: کمیسیون باید بر امروز در نامه گران بدون مرزی باز و گزارشی سیاست اروپایی جامعهبشر، موسسه

ها دهد. این سازمانپیمان اروپا پیگیر اقدام علیه دولت لهستان باشد، زیرا این دولت به تضعیف حاکمیت قانون ادامه می 7ی اساس ماده

 2016کمیسیون اروپا در جوالی و دسامبر  د.های اروپا جلوگیری کننشینی لهستان از ارزشباید با قاطعیت از عقبی اروپا : اتحادیهگفتند

تالش برای ای به کنندهطورِ نگرانها را نادیده گرفته و بهطورِ عمده این توصیهدو مجموعه توصیه به دولت ارایه کرد. دولت لهستان به

 ها، آزادی گردهمایی و حقوق جنسی و تولید مثل زنان افزوده است.محدود کردن حاکمیت قانون و حقوق بشر، از جمله آزادی رسانه

  کنیممی محکومرا  جومسالمتمعترض  های سهحکم سنگاپور

آخرین ضربه به آزادی  جومسالمتمحکومیت ناعادالنه سه معترض  2017فوریه  22های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

هان هویی  مآمیز و آزادی اندیشه و بیان در سنگاپور است. دیوان عالی کشور سنگاپور محکومیت وبالگ نگار و فعال خانگردهمایی صلح

دالر تایید  316محکومیت آقای بنگ و خانم چو و جریمه هر یک معادل  به عالوه،دالر جریمه کرد.  2179هویی را تایید و او را معادل 

های این سه تن ناشی از روز در زندان خواهد ماند. اتهام 3۴شد. خانم هویی بالفاصله بازداشت شد و به علت سرپیچی از پرداخت جریمه 

در پارک بود که در آن خواهان شفافیت در مدیریت دولت بر صندوق مرکزی  201۴سپتامبر  27آمیز در تاریخ کت در تظاهرات صلحمشار

 نگری شده بودند.آتیه

 های ژنو قرار دهیدوگوگفترا اولویت اصلی  حقوق بشر سوریه

: شرکت کنندگان در اعالم کردندسازمان  ۴0فدراسیون و در حدود  2017فوریه  21های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

اولویت قرار دهند. اولویت ها از این قرار  ی را درحقوق بشرباید پنج موضوع اصلی  2017فوریه  23های صلح سوریه در ژنو در روز وگوگفت

های غیرقانونی، تضمین دسترسی به امداد و عبور امن برای غیرنظامیان فراری، حقوق زندانیان، عدالت و هستند: پایان دادن به حمله

طی دوره  حقوق بشرو ترویج در قوانین برای رعایت  حقوق بشراصالحات در بخش امنیتی. اصالحات قانونی و قانون اساسی برای گنجاندن 

المللی را در سوریه الزام آور المللی و حقوق بینهای بین عهدنامهگذار و پس از درگیری الزامی است. اصالح قانون اساسی باید رعایت کلیه 

ات شفاف در پی و حاکمیت قانون باید فرایندی زیر هدایت سوری ها و با اصالح حقوق بشرکند. گذار سوریه به کشوری رعایت کننده 

 مشاوره داخلی باشد. 

   شودبار تعویق آغاز می 9نبیل رجب پس از  محاکمه بحرین

: نبیل رجب اعالم کردی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر امروز برنامه 2017فوریه  20ق بشر های حقوالمللی جامعهفدراسیون بین

 حبس خودسرانهبحرین مورد پیگرد قضایی قرار دارد.  مرداندولتبه دست  نقض حقوق بشرکردن  محکومآزادی بیان و  استفاده از خاطربه

دروغ و شایعه های  اطالعاتپخش عمدی » از جملهها فوریه با رشته ای از اتهام 21 و آزار قضایی او باید پایان یابد. نبیل رجب روز

اهانت به یک کشور »و « توهین به یک نهاد دولتی»، «پخش شایعه های دروغ در زمان جنگ»، «بدخواهانه به قصد بی اعتبار کردن دولت

 شود. محکومسال زندان  15به  ممکن استکومیت، او قرار خواهد گرفت. در صورت مح محاکمهمورد « خارجی ]عربستان سعودی[

 گیرندی نقض حقوق بشر موضع بها خواستند در بارههای غیردولتی از دولتسازمان چین
سازمان دیگر در نامه سرگشاده ای به کشورهای عضو دایمی  18فدراسیون و  2017فوریه  17های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

و ناظر شورای حقوق بشر اعالم کردند: ناپدیدکردنِ های قهری، نفی موازین دادرسی و تالش های مداوم برای سرکوب حقوق بشر یک سال 

شورای حقوق بشر اقدامی هماهنگ انجام  3۴یافته است و ما از شما می خواهیم به کشورهای دیگر بپیوندید و در نشست دیگر ادامه 

دهید. کمیسر عالی حقوق بشر یک سال پیش بیانیه ای صادر کرد و از چین خواست به شمار زیادی از موارد نقض حقوق بشر توجه نشان 

الی دادگستری و مدافعان حقوق بشر زندانی را آزاد کند. اما دولت چین همه را نادیده گرفته دهد. کشورهای عضو از چین خواستند وک

 است. 

  مدافعان حقوق بشراز  ااروپ پارلمانحمایت  گواتماال

ای فوری در در نشست عمومی خود در استراسبورگ قطعنامه اروپا پارلمان 2017فوریه  16های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

و داده  مورد قتل آنها رخ 1۴و  مدافعان حقوق بشرحمله به  233، 2016در گواتماال تصویب کرد. در سال  مدافعان حقوق بشری وضع باره

گرفته ها مورد حمله قرار  دادگاه مسؤوالنبه قتل رسیده اند.  مدافع حقوق بشر 2. از آغاز امسال نیز استاکثریت آنها بدون مجازات مانده 

ایی ی خود پایبند باشند و از کنگره این کشور خواست اصالحات قضحقوق بشرگواتماال خواست به تعهدات  مرداندولتاز  اروپا پارلمانند. ا

 را تصویب کند.

https://www.fidh.org/21236
https://www.fidh.org/IMG/pdf/joint_ngo_letter_to_the_european_commission_on_poland_16022017.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/joint_ngo_letter_to_the_european_commission_on_poland_16022017.pdf
https://www.fidh.org/en/region/asia/singapore/conviction-of-three-peaceful-protestors-condemned
https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/syria/syria-make-human-rights-priority-of-geneva-talks
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/bahrain-nabeel-rajab-s-trial-to-resume-after-nine-postponements
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/china-ngos-urge-governments-to-speak-out-on-human-rights-violations
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/european-parliament-ep-mobilises-for-human-rights-defenders-hrds-in
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 الملل به گزارش عفو بینواکنش  در حقوق بشرناقضان  هایراهکار

این سازمان، نگاهی به پنج تاکتیک در واکنش به گزارش عفو  2017/2016با انتشار گزارش ساالنه  2017فوریه  22الملل عفو بین

ی بی طرفی ما؛ نفی و در سراسر جهان به کار گرفته اند: ابراز تردید در باره حقوق بشرالملل می اندازیم که در سال گذشته ناقضان بین

 الملل؛ جلوگیری از فعالیت ما.انحراف توجه به دیگران؛ حمله به عفو بین انکار بدون نیاز به ارایه دلیل؛

  های حقوق بشرآزار گروه قزاقستان

کنند. به نظر می های حقوق بشر استفاده میی برای آزار گروهمردان قزاقستان از مسایل مالیاتدولت 2017فوریه  21بان حقوق بشر دیده

خاطر حمایت از حقوق بشر پرداخته اند. مردان قزاقستان با استفاده از مسایل حسابرسی مالیاتی به آزار دو سازمان حقوق بشر بهرسد دولت

به درخواست اشخاص  2016آگوست  1زاقستان روز حسابرسی یک سازمان دیگر هم در حال حاضر به تعویق افتاده است. وزارت دارایی ق

ها به مشارکت در تروریسم و را صادر کرد. این اشخاص این سه گروه را در رسانهمشهور ناشناس دستور حسابرسی در سه سازمان 

 بودند. المللی متهم کردهی هزینه کردن وجوه بینخودداری از دادن اطالعات در باره

 مدافع حقوق بشرتداوم آزار قضایی علیه  عربستان سعودی

 ثمر بداوی

ی در باره سازمان مللنامه سرگشاده به دبیر کل   میانمار 

 وضعیت در ایالت راخین

  افغان انیپناهجو یگروه اخراج از انتقادها ادامه آلمان   ترامپ یمهاجرت مانفر لغو خواستار سندهینو هاده کایآمر

 ایران
  بشر حقوق وضع درباره  المللنیب عفوسال  گزارش

 یبرگزار ،یمدن یهاگروه لیتشک ان،یب یآزاد دیشد سرکوب به یاسالم یجمهور مقامات گذشته، سال یط 2017فوریه  22بی بی سی 

 رمنصفانهیغ اریبس محاکمات از پس آنان حبس و جو مسالمت مخالفان ریسا و منتقدان بازداشت و نید یآزاد و زیآم مسالمت جتماعاتا

های دینی و قومی با های بیرحمانه ادامه داشت و اعضای اقلیتها و سایر مجازاتشالق، قطع اندام .دندیورز مبادرت انقالب یهادادگاه در

حال، حکومت به طور وسیع از مجازات اعدام  تبعیض و آزار و اذیت و زنان و دختران با خشونت و تبعیض همه جانبه مواجه بودند. در همان

دست کم دو محکوم زیر سن قانونی  .مورد حکم اعدام را به اجرا گذاشت که بعضی از آنها در مالء عام صورت گرفتاستفاده کرد و صدها 

از رواج وسیع شکنجه و بدرفتاری با بازداشتیان به خصوص در جریان بازجویی خبر  المللعفو بین گزارش... .در میان اعدام شدگان بودند

برداری تبلیغاتی و اجباری به منظور بهره «اعتراف»عات و سپاه پاسداران معموال اخذ داده و گفته است که هدف بازجویان وزارت اطال

 .استفاده از آن به عنوان مدرک اثبات جرم است

 «تسریع اعدام محکومان اهل سنت»عبدالحمید از شایعه نگرانی مولوی 

 زنان

 گویندزنان سنی از زندان و شکنجه داعش می عراق
کنترل خود در عراق خودسرانه زنان و دختران عرب را دستگیر  جنگجویان داعش در مناطق زیر 2017فوریه  20بان حقوق بشر دیده

در مناطق زیر  خشونت جنسیشرح که کنند. با وجود ایندهند و به زور با آنها ازدواج میقرار می شکنجهکنند، آنها را مورد بدرفتاری و می

کیلومتری  125با شش زن فراری از شهر حواجیه در  وگوگفت، نخستین بار است که توانسته ایم در منتشر شدهکنترل داعش پیشتر 

 ی زنان سنی عرب ثبت کنیم.رل داعش است، مواردی را در بارهموصل که هنوز زیر کنت

 ایران

 حضور اجازه بالیوال یجهان ونیفدراس دیتهد از پس رانیا

 داد را شیک یهارقابت در زنان

 9بازنشستگی پیش از موعد، آمار اشتغال زنان را به  

 دهددرصد کاهش می

 فقدان آموزش های جنسی خانگی؛ نتیجهخشونت  «کار بازار از زن ونیلیم کی خروج»

 !هرجا که قدرت هست، زنان نیستند  زنان خارجی مهمان ایران و مساله حجاب

 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/the-human-rights-violators-playbook-how-to-respond-to-an-amnesty-international-report/
https://www.hrw.org/news/2017/02/21/kazakhstan-rights-groups-harassed
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/saudi-arabia-ongoing-judicial-harassment-against-samar-badawi
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/saudi-arabia-ongoing-judicial-harassment-against-samar-badawi
https://www.fidh.org/en/region/asia/burma/open-letter-to-un-secretary-general-antonio-guterres-about-the
https://www.fidh.org/en/region/asia/burma/open-letter-to-un-secretary-general-antonio-guterres-about-the
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   فرهنگ و اندیشه

 دامن زدن به آتش در کراچی پاکستان

چندین دهه بی توجهی و سوءمدیریت وضع بزرگترین و ثروتمندترین شهر پاکستان کراچی را  2017ه فوری 15 بحران یالمللنیب گروه

. عالئق قومی ـ سیاسی و فرقه ای و رقابت ها که در اثر مهاجرت داخلی تشدید شده، ورود جهادگرایان و وجود بی کرده استبحرانی 

به بار آورده است. برای توجه به مشکالت، دولت باید اقتدار پلیس سند و  و پول غیرقانونی ترکیبی انفجاری مواد مخدرکنترل اسلحه، 

گویی بخواهد. در بلند مدت، باید به جبران حذف سیاسی و خودمختاری عملیاتی آن را دوباره برقرار کند ولی در عین حال از آن پاسخ

های جهادگرا از اینها برای جذب نیرو و اسی پرداخت. گروهدسترسی نابرابر به عدالت، مشاغل و کاالها و خدمات اس از جملهاقتصادی و 

های اصلی قومی حضور شهر در بنیاد بسیاری از مشکالت قرار دارد. تمام گروهکنند... ترکیب جمعیتی این کالنمیاستفاده حمایت 

ای طبیعی و مهاجران و پناه جویان محسوسی دارند. روستاییان سندی، پشتون، پنجابی جنوب، آوارگان ناشی از درگیری ها و مصیبت ه

 شوند. غیرقانونی از سراسر جنوب آسیا به جمعیت اضافه می

 ایران

  زنان خیتار از یبخش فرخزاد؛ فروغ  است "ینابود حال در" یطالش و یلکیگ ،یمازندران یمحل یهازبان

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

 «.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 

 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 اطالعالمللیبین) «بشر های حقوقروز نامههفت»

 .شهر نیستخط مشی آرمان

 

 

بان حقوق بشر، رادیو دیدهدویچه وله، ق بشر ایران، حقو، زن جهانبی بی سی جهانی، ، فارسی بی بی سیاخبار روز،  منابع این شماره:

 بحران المللیبینگروه های حقوق بشر، جامعه المللیبینعفو بین الملل، فدراسیون  ریپریو،رادیو فردا، رادیو زمانه، فرانسه،  المللیبین
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