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 6 – 1392  2017مارچ  9 ـ 1395 اسفند 19 ـ  185شماره  

__________________________________________________________________________________ 
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  

  

 خاطر حقوق زنانمارس: مبارزه به 8

 های حقوق بشرالمللی جامعهفدراسیون بینتارنمای  :عکس

 روز جهانی زن ـ  زنان

 ها!رویپسها و خاطر حقوق زنان در رویارویی با حملهمارس: مبارزه به 8

های حقوق بشر المللی جامعهبه مناسبت روز جهانی زن، فدراسیون بین 2017مارچ  8وق بشر های حقالمللی جامعهفدراسیون بین

هایِت را آنجِلیک کیجو از جان« ایستادم»های جاری را نشان دهد. آهنگ ویدیویی را به چند زبان تهیه کرده تا گستره و گوناگونی فعالیت

شوند. پذیرش در سابقه روبرو میحقوق زنان در سراسر جهان با ابتکارهای تازه و بی های علیهبا تفسیر خود خوانده است. تهدیدها و حمله

و / ماهه بودم 11که / نخستین بار زمانی ایستادمشعر آهنگ:  .خاطر حقوق زنان، مبارزه به«ایستادم»ویدیوی کار نیست؛ زمان عمل است. 
/ خاطر چیزی زیادی ایستادگی نکردمبه/ گاههیچ در تمام دوران مدرسه/ امگاه به حرف گوش نکردههیچ/ بعد از آن روز به ی مادرمبه گفته

من / صدایم کرد عشقکه زمانی / من ایستادم./ امگمانم به همین دلیل است که هنوز ایستادهبه/ توانستم بایستم ایستادماما تا جایی که می
باران بر جا گذاشت./ اما من ایستادم/ و باز هم شرشر و در زیر / بود/ امید مرا روی پا ایستانید بیهودهسراسر حتا زمانی که مبارزه / ایستادم

خواهم ایستاد.

http://openasia.org/
http://openasia.org/
../contact@openasia.org
https://www.fidh.org/IMG/arton21313.jpg
https://www.fidh.org/21313
https://youtu.be/2qTg8mwlbNU
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 زمان پنجمین کنفرانس جهانی زنان فرا رسیده؟

شته است که اکنون با قدرت خالئی به جا گذا 2015در سال  پنجمین کنفرانس جهانی زنانبرگزار نشدن  2017مارچ  8 باز یدمکراس

اصرار کنیم. فراخوان  حقوق بشرالمللی گیری ملی گرایان قومی در حوزه عمومی خطرناک است. زمان آن رسیده که بر اقدام نهادهای بین

. ه استشدرسید، اما حاال بیش از پیش به جریانی عمومی تبدیل برای سرنگون کردن مردساالری زمانی یک توهم فمینیستی به نظر می

. جیل سُلوُوِی نیز خواهان آن است. تولیدکننده ترانس/پارنت که برنده جایزه شد، نیز خواهان آن است سازمان مللرئیس اجرایی نهاد زنان 

در فیلمش به نام « لگد زدن در دل مردساالری» خاطربهو  بیش از یک بار علیه مردساالری سخن گفتهعامر خان ستاره عالی بالیوود 

ن فراخوان ها را . سازگاری گسترش ایاز مردان خواسته فمینیست باشند. نخست وزیر کانادا جاستن ترودو شده استدانگال از او تجلیل 

ی که ملی گرایان قومی و مردساالرانی مثل ترامپ، انتخابات( و زنانرشدی از قدرتشمار روبهمردان )و توان با پیدایش قدرتچگونه می

جذابیت آنها در دهند توضیح داد؟ مستبدان زورگو پدیده تازه ای به شمار نمی روند، اما اردوغان، دوترته و بسیاری دیگر را تحویل می

پرده به دست آنها نیز تازه است. آیا این آخرین نفس ستیزی بیدمکراسی ها تازه است. تبدیل محافظه کاری اجتماعی سنتی به زن

 کند؟ی خشنی را عرضه مییجو انتقاممردساالری است؟ یا این که مردساالری 

  شوندها جزو روز زن بودند؛ در زمان ترامپ دوباره آغاز میاعتصاب 

روز جهانی که  است رسیده وقت آن :اندنوشتهدر مقاله ای مشترک آمریکایی هندی و یک فعال زن فعال زن یک  2017فوریه  21 نیگارد

. حاال، پس از روی جشن می گرفتیم های کوچک، گل و کارت تبریکپیش از این روز جهانی زن را با مهمانی .مکنی دوباره سیاسیزن را 

خواهیم باید بار دیگر به میدان بیاید. به همین دلیل از زنان جهان می درصدی 99م نیسیکار آمدن دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، فم

 .سراسری بپیوندند هایروز هشتم مارس به اعتصابتا 

  کنند، زنان ایستادگی میحقوق بشردر نگهبانی از  هادولتبا شکست  آسیاجنوب 

در تایلند، مالزی، کامبوج،  حقوق بشردر روز جهانی زن، این سازمان به فعالیت شش زن برجسته فعال  2017مارچ  7الملل عفو بین

 با آزار، تهدید، زندان و خشونت روبرو بوده اند، ارج می نهد.  حقوق بشرایستادگی در راه  خاطربهفیلیپین، ویتنام و میانمار، که 

 رفتی بزرگ برای زنانپس« قاعده محدودیت»روز جهانی زن،  آمریکا

که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تعیین « قاعده محدودیت عمومی»یا « سیاست شهر مکزیکو» 2017مارچ  8ق بشر بان حقودیده

 2017ژانویه  23آمده در زمینه سالمتی زنان در سراسر جهان است. این سازمان در دستبهدستاوردهای سخت رفتی بزرگ برایپسکرد، 

حاملگی های ناخواسته، سقط جنین  از جملهو ویدیوی کوتاهی برای توضیح کارکرد این سیاست و پیامدهای ویرانگر آن،  پرسش و پاسخ

 های غیرامن و مرگ مادران منتشر کرد. 

  زنان فراموش شده بومی، معلول و زندانی استرالیا

شوند. زنان بومی می برابر زنان غیربومی در بیمارستان بستری 35زنان بومی در نتیجه خشونت خانگی  2017مارچ  8بان حقوق بشر دیده

جنسیت، معلولیت و قومیت خود با شکل هایی از تبعیض روبرو هستند که آنها را در خطر بیشتر خشونت و  خاطربهدارای معلولیت 

 دهد.مشارکت در خشونت و زندان قرار می

 زنان و جهان پیرامون ما  ایدن یشهرها در اعتصاب و ییمایراهپ زن؛ یجهان روز

 میلیون دختر در جهان به آموزش دسترسی ندارند 130  چرا خشونت بر زنان در سراسر جهان گسترش یافته است؟

 !من، من هستم . نه زن، نه مرد  کنند فمینیسم با تنفر از مردان یکی است؟چرا مردم فکر می

 یمجاز یایدن در زنان یسینوسفرنامه  جهان در مجلس زن ندهیانم تعداد نیشتریب نداارو

 سوئد بهترین کشور و ایران از بدترین کشورها برای زنان است

 

 ایران

 ندارد؟ یچندان یسروصدا زنان جنبش چرا  زن فعاالن بر فشار و یانتخابات یفضا مارس، هشت

 رانیا زنان «زدهصاعقه» جنبش  هامارس: زنان در زمانه بحران 8

https://www.opendemocracy.net/5050/anne-marie-goetz-joanne-sandler/time-for-fifth-world-conference-on-women
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/3/change-is-coming-change-has-to-come-executive-director
http://ew.com/article/2016/09/18/jill-soloway-topple-patriarchy-emmys/
http://ew.com/article/2016/09/18/jill-soloway-topple-patriarchy-emmys/
http://www.india.com/showbiz/dangal-quick-movie-review-aamir-khan-delivers-a-knockout-punch-kicks-patriarchy-in-its-gut-1717671/
https://www.youtube.com/watch?v=FUtRnkm1GlY
https://www.youtube.com/watch?v=FUtRnkm1GlY
https://www.nytimes.com/2017/03/02/world/europe/political-strategy-for-europes-far-right-female-leaders-wooing-female-voters.html?rref=collection%2Fbyline%2Fsomini-sengupta&action=click&contentCollection=undefined&region=stream&module=stream_unit&
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/21/womens-day-strike-march-8-donald-trump
https://womenstrikeus.org/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/southeast-asia-as-governments-fail-on-human-rights-women-stand-up/
https://www.hrw.org/news/2017/03/08/womens-day-gag-rule-huge-setback-women
https://www.hrw.org/news/2017/03/07/trumps-mexico-city-policy-or-global-gag-rule
https://www.hrw.org/news/2017/03/08/indigenous-disabled-imprisoned-forgotten-women-international-womens-day
https://www.hrw.org/news/2017/03/08/indigenous-disabled-imprisoned-forgotten-women-international-womens-day
https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/08_2014/national_plan_accessible.pdf
http://www.bbc.com/persian/world-39204152
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78710
https://www.radiozamaneh.com/328516
https://www.radiozamaneh.com/328590
https://www.radiozamaneh.com/328806
https://www.radiozamaneh.com/328806
https://www.radiozamaneh.com/328806
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78756
http://dw.com/p/2YocU
http://dw.com/p/2YrCm
https://www.radiozamaneh.com/328815
http://dw.com/p/2YlJx
http://rfi.my/2naWGSw
https://www.radiozamaneh.com/328175
http://www.radiofarda.com/a/f3-women-movement-iran/28357379.html
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 رانیا زنان جنبش یهاچالش و دستاوردها  زنان؟ بزرگ گناه خواندن، آواز

 روز جهانی کدام زن؟  «دو هزار کارتن خواب زن در تهران وجود دارد»

ی علوم مارس در دانشکده 8ممانعت از برگزاری مراسم 

 اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

سازمان حقوق بشری خواهان توجه به وضعیت زنان  20 

 فعال جنبش دادخواهی شدند

 چه کسی خط قرمزها را تعیین کند؟  دربند انزن آزاد به یانامه: زنان فعاالن از یگروه

 مطالبات به مسئوالن: زن فعاالن از یگروه هیانیب

 نندک توجه زنان یحداقل

پیام فمینیستی بازیکن تیم ملی سوئد برای دختران  

 ایرانی

 شانروش یول یمنطق زنان مطالبات: گفت بازجو"  در تهران 1979 سال مارس 8 زنان تظاهرات

 "است کالیراد

 نقض فاحش حقوق بشر موارد

 تینهادهای دول

 غیرانسانی و فقط احمقانه ،انههراسخارجی: دستور اجرایی آمریکا

آمیز م آشکار تبعیضی مهاجرت مورد بازبینی قرار گرفته ولی باز هدستور اجرایی دانُلد ترامپ در باره 2017الملل مارچ عفو بین

است. این دستور اجرایی که در پس اقدام امنیت ملی پنهان است، بسیاری از جنبه های اولیه ممنوعیت زشت سفر را که در 

دستور قبلی وجود داشت دوباره برقرار کرده است. رئیس جمهور آمریکا در عمل درهای آمریکا را رو به همه شهروندان ـ از 

وری، ایرانی، سومالیایی، سودانی و یمنی بسته است. این شش کشور در دو چیز مشترک هستند: آنها جویان ـ سجمله پناه

طورِ عمده مسلمان هستند و بسیاری از شهروندانشان می کوشند برای فرار از نقض جدی حقوق بشر مثل آزار، بمباران و به

ه زیاده روی های ممنوعیت اول را کنار بگذارد، سیاستی دستور اجرایی تازه، به جای این ک  شکنجه در خارج پناه بگیرند.

 دهد که مثل ویروسی غیرقابل کنترل گسترش می یابد.هراسانه را نسبت به مسلمانان نشان میخارجی

 تصویری از زندگی و مرگ در تعزفاجعه خاموش: یمن

در  خانواده 120رشدی از بیش از ی خاکستری و گسترده گروه روبهخاردشتدر وسط  2017مارچ  1ی امنطقه اطالعات یبیترک یهاشبکه

ا دو روز پیاده راه پیموده اند تا به این اردوگاه زیر درختان تشنه در هم می لولند. با فرار از آخرین موج درگیری در ساحل دریای سرخ، آنه

در بدو ورود چیزی نیافتند. هیچ کمکی از نهادهای امداد نرسید. نه غذا، نه  کودکاندر جنوب غربی شهر تعز برسند. اما شماری از زنان و 

کنند. مادری کودک محلی آب گدایی می از زارعان کودکانآب، نه سرپناه. پیرها سخن از خوردن درختان برای زنده ماندن می گویند. 

خود را که آشکار دچار سوءتغذیه است در آغوش دارد. بحران انسانی یمن گسترش می یابد و پیامدهای این جنگ بیشتر در مناطق 

ز فعالیت شود، بسیار به دور از مراکز شهری که بیمارستان ها و مراکز پزشکی هنوکنند حس میروستایی که اکثریت مردم زندگی می

دهد. بسیاری از بزرگساالن در اینجا روزها بدون ناشی از جنگ یمن، بدون ناظر و غیرمستند رخ می خاموشو میر مرگ کنند. در اینجا می

 دهند.می کودکاناولویت را به کنند و غذا سر می

 است مواد مخدرواکنشی غیرانسانی، غیرقانونی و ناموثر به  مجازات اعدام فیلیپین

در مجلس نمایندگان این کشور را در مسیری خطرناک و  مجازات اعدامتصویب پیش نویس قانونی بازگردانی  2017مارچ  7الملل عفو بین

دهد. این مجلس امروز در شور سوم و نهایی الیحه ائتالف اکثریت به رهبری رئیس جمهوری المللی آن قرار میناقض آشکار تعهدات بین

 احیای مجازات اعدام در فیلیپین برای جرایم مواد مخدر. تصویب کرد مجازات اعدامرقراری دوباره دوترته را برای ب

 المللی استاردوگاه کانتینری نقض آشکار حقوق بین مجارستان

جویان طی رسیدگی به درخواست مجارستان برای بازداشت اتوماتیک کلیه پناه پارلمانتصویب اصالحاتی در  2017مارچ  7الملل عفو بین

ا آخرین اقدام تهاجمی دولت مجارستان برای سرکوب پناه جویان و مهاجران است. بر اساس قانون تازه، کلیه پناه جویان و مهاجران به آنه

http://www.bbc.com/persian/arts-39206895
http://www.bbc.com/persian/world-39210796
https://www.radiozamaneh.com/328559
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78754
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=78743
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=78743
https://www.radiozamaneh.com/328813
https://www.radiozamaneh.com/328813
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=78719
http://bidarzani.com/27229
http://www.radiofarda.com/a/o2-iranian-women-activists/28358336.html
http://www.radiofarda.com/a/o2-iranian-women-activists/28358336.html
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78713
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78713
https://www.youtube.com/watch?v=z3YI8VvoNYM
https://iranwire.com/fa/features/21097
https://iranwire.com/fa/features/21097
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/xenophobic-inhumane-and-just-plain-stupid/
http://www.irinnews.org/feature/2017/03/01/yemen%E2%80%99s-silent-disaster-snapshot-life-and-death-rural-taiz
https://www.unmultimedia.org/radio/english/2016/09/children-dying-silent-deaths-in-yemen/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/philippines-the-death-penalty-is-an-inhumane-unlawful-and-ineffective-response-to-drugs/
https://www.radiozamaneh.com/328729
https://www.radiozamaneh.com/328729
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/hungary-container-camp-bill-is-flagrant-violation-of-international-law/
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منطقه ترانزیت در مرز صربستان منتقل و در کانتینرهایی می مانند تا به درخواست آنها رسیدگی شود. این اقدام همه بزرگساالن صرفنظر 

 سال را دربرمی گیرد. 14همراه آنها و نوجوانان باالتر از  کودکانپذیری آنها، و آسیب از جنسیت، سن

 ی است و باید لغو شودعدالتحکم های مربوط به کفرگویی بی اندونزی

آمیز به اعتقادشان بر اساس قوانین قیدوشرط سه تن را که با عمل صلحاندونزی باید فوری و بدون مرداندولت 2017مارچ  7الملل عفو بین

سه تن از اعضای  کرد. این محکومپنج سال و یک تن را به سه سال زندان  بهدو تن را  دادگاه، آزاد کنند. اندشده محکومکفرگویی کشور 

 گروه اقلیت دینی منحل شده موسوم به گافاتر هستند.

 مدافع حقوق بشرفعال  خانوادهحمله به  بحرین   نفر  15 اعدام اردن

دستگیر شد و طی دیدار هیات  مدافع حقوق بشر ازبکستان

 المللی کار به بیمارستان روانی افتادمان بینساز

جان هفت میلیون نفر را به خطر بحران گرسنگی  یمن 

 انداخته است

 

 ایران

قزلحصار (؛ 1) شاهرود(؛ 2) ارومیهزن(؛  2) رشت: اعدام 19

 میهارو(؛ 2) گرمسار؛ (1) بوئین زهرا(؛ 1) نهمدا (؛3) کرج

 (2) زاهدان(؛ 1) مراغه(؛ 2) ساری (؛2)

توسط فعال مدنی  بازداشت مجدد مرتضی مراد پور، 

 اطالعات سپاه

دار به دلیل فعالیت در نرگس محمدی: چندین زن خانه

 اندفضای مجازی به بند زنان منتقل شده

توهین به »به اتهام یک استاد دانشگاه در قزوین  

 بازداشت شد «مقدسات

 هیاروم در یحیمس شینوک دو بازداشت  بازداشت شدندیک زوج مسیحی تاجیک 

 بازداشت و زنانه «خاص یمهمان» به تهران سیپل حمله

 مهمانان

 ممانعت از اعزام آرش صادقی به بیمارستان 

  عدالت

 مخفی رفت دادگاهپرونده بازداشت و بازجویی به  بریتانیا

 دادگاهعلنی به  دادگاهرسیدگی به شکایتی مهم در مورد دخالت دوره بلر در بازداشت ها پس از بررسی کوتاهی در  2017مارچ  7 ویپریر

عالی گفت که بخش های اساسی شکایت قربانیان بازداشت به دست بریتانیا و آمریکا باید مخفیانه  دادگاهمخفی ارجاع شد. دولت در 

رسیدگی  بهرأی  به اتقاق آراواست کرده بود که به این پرونده اصال رسیدگی نشود ولی دیوان عالی کشور بررسی شود. پیشتر دولت درخ

. بریتانیا آنها را در عراق بازداشت کرد و اندکردهمشارکت بریتانیا در بازداشت آنها شکایت  خاطربه وزارت امور خارجه. این دو تن از داده بود

یا دسترسی به وکیل در زندان ماندند و مورد  محاکمهقرار داد که در نتیجه یک دهه بدون اتهام،  افغانستان در اختیار زندان آمریکا در

 تعدی قرار گرفتند.

 کند اقدام ترامپ تازه یمهاجرت فرمان هیعل دارد قصد ییهاوا التیاآمریکا 

 سیاسیو حقوق مدنی 

 ی شکنجه مشترک در باره یبیانیه

المللی اقدام مسیحیان ائتالف جهانی مبارزه با مجازات اعدام و فدراسیون بین 2017مارچ  1های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

، از جمله به وسیله است این موضوع پذیرفته شدهاعالم کردند: شورای حقوق بشر  34نشست در بیانیه مشترکی در برای الغای شکنجه 

ظالمانه، غیرانسانی یا  یی انتظار برای اعدام رفتارهای اعدام و پدیدهی از روشاند، که بعضکه هنوز مجازات اعدام را ملغا نکرده کشورهایی

آور ممنوع شده است. با وجود این، مفهوم رفتار ظالمانه، الزام یآمره یالمللی بر اساس قاعدهرود که در حقوق بینتحقیرآمیز به شمار می

کنیم صدور مجازات اعدام صرفنظر از شرایط پیرامون را پویا تفسیر کرد. ما فکر می کند و باید آنغیرانسانی یا تحقیرآمیز  تکامل پیدا می

با توجه به این  ....مغایر استهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز  ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتبا آن و شرایط اجرای آن 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/indonesia-blasphemy-sentences-are-an-injustice-that-must-be-reversed/
https://www.radiozamaneh.com/328315
https://www.hrw.org/news/2017/03/06/bahrain-activists-family-targeted
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/uzbekistan-elena-urlaeva-arrested-ill-treated-and-forcibly-placed-in
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/uzbekistan-elena-urlaeva-arrested-ill-treated-and-forcibly-placed-in
https://www.radiozamaneh.com/327820
https://www.radiozamaneh.com/327820
https://iranhr.net/fa/articles/2807/
https://iranhr.net/fa/articles/2807/
https://iranhr.net/fa/articles/2807/
https://iranhr.net/fa/articles/2807/
https://iranhr.net/fa/articles/2807/
https://iranhr.net/fa/articles/2807/
https://iranhr.net/fa/articles/2811/
https://iranhr.net/fa/articles/2811/
https://iranhr.net/fa/articles/2811/
https://iranhr.net/fa/articles/2811/
https://iranhr.net/fa/articles/2811/
https://iranhr.net/fa/articles/2811/
https://iranhr.net/fa/articles/2813/
https://iranhr.net/fa/articles/2813/
https://iranhr.net/fa/articles/2813/
https://iranhr.net/fa/articles/2815/
https://iranhr.net/fa/articles/2815/
https://iranhr.net/fa/articles/2816/
https://iranhr.net/fa/articles/2816/
https://iranhr.net/fa/articles/2816/
https://iranhr.net/fa/articles/2816/
http://www.radiofarda.com/a/f3-moradpour-arrested/28353701.html
http://www.radiofarda.com/a/f3-moradpour-arrested/28353701.html
http://www.humanrights-ir.org/?p=1720
http://www.humanrights-ir.org/?p=1720
http://www.humanrights-ir.org/?p=1720
http://www.humanrights-ir.org/?p=1720
http://www.humanrights-ir.org/?p=1720
https://www.radiozamaneh.com/327796
https://www.radiozamaneh.com/328044
http://www.radiofarda.com/a/f3-two-converts-arrested-iran/28346784.html
http://www.radiofarda.com/a/f2-iran-police-arrests-tens-in-hen-party-tehran/28350744.html
http://www.radiofarda.com/a/f2-iran-police-arrests-tens-in-hen-party-tehran/28350744.html
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=78731
http://www.reprieve.org.uk/press/uk-renditions-case-pushed-secret-court/
http://www.radiofarda.com/a/f35_hawai_travel_ban/28356862.html
https://www.fidh.org/21297
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ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تلقی و در همه جا  واقع شکنجه و رفتار و مجازاتهتحوالت، باور ما بر این است که مجازات اعدام را باید ب

 ی شرایط غیرقانونی اعالم کرد.و همه

 با تداوم درگیری نیروی شبه نظامی صدها تن را از خانه هایشان بیرون کرد کلمبیا

تن در جامعه محلی در شمال غربی کلمبیا به زور گروهی شبه نظامی گواه غم  400آوارگی اجباری در حدود  2017مارچ  7 المللعفو بین

مرد از اعضای گروه شبه نظامی نیروهای دفاع از خود  200د است. در آخر هفته گذشته، در حدو درگیری مسلحانهانگیزی بر ادامه 

بخش گایتانیستا وارد شهر پنیا آزول در شمال غربی کلمبیا شدند. به گفته شاهدان، شبه نظامیان در جستجوی چریک های ارتش رهایی

ها  خانوادهاز این  خانوادهسرنوشت هشت  ( را وادار به فرار از ترس جان خود کردند.خانواده 128تن ) 399( بودند و در عمل ELNملی )

 هنوز نامعلوم است.

 در خطر هارسانهآزادی  گرجستان

نگرانی شدید در مورد دخالت  باعث 2اختالف بر سر مالکیت موسسه تلویزیونی پرتماشاگر روستاوی  2017مارچ  7بان حقوق بشر دیده

های مستقل ، مخالفان سیاسی و بسیاری از گروه2. هیات مدیره کنونی روستاوی شده استی قضاییه و قوه هارسانهاحتمالی دولت در 

با  دیوان عالی کشور را در تایید آن اقدامی 2017مارچ  2شکایت مالک قبلی را که قصد بازپس گرفتن مالکیت آن را دارد و حکم 

حکم به تعلیق رأی دیوان عالی  اروپا حقوق بشر دادگاههماهنگی دولت برای در اختیار گرفتن این موسسه متمایل به مخالفان می دانند. 

این حکم خود را تا  اروپا حقوق بشر دادگاهمارچ نیز  7گرجستان خواسته در این موسسه دخالت نکنند. روز  مرداندولتکشور داده و از 

 نوی تمدید کرد.اطالع ثا

 شد ریفراگ ترامپ از شیپ مدتها که یاجتماع یماریب ،یهراسعرب کایآمر

 

 ایران
 در باب نفی آموزش زبان مادری  ی در ایراندر رد استدالل های مخالفان تدریس زبان مادر

 شد آزاد زندان از قهیوث قرار با فعال مدنی انیقُل دهیسپ   مددرآ قیتعل حال به یمنتظر احمد زندان حکم

به حکم و آمریکایی، -شاهینی، شهروند ایرانیرابین اعتراض 

  شرایط زندان

 انقالب دادگاه در یطاهر یمحمدعل دوباره محاکمه 

 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  &جهانی سازی 

 هار و تجاوز در اردوگاه: یا مرگ در قایق یا آزاپناهجویان در سواحل لیبی

 

 ایران
  شهر چند در کارگران یاعتراض تجمعات  !با تحمیل فقر بیشتر بر کارگران مبارزه خواهیم کرد

 دفاع از حقوق بشر

 غیردولتی از رهبران اروپا خواهان توقف نقض حقوق مهاجران شدند سازمان 150 ی اروپااتحادیه

مارچ، فدراسیون و بیش از  10و  9در روزهای  اروپابه مناسبت نشست شورای  2017مارچ  8های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

هراسانه های مهاجرتی خارجین پایان دادن به سیاستخواها هادولتسازمان غیردولتی در بیانیه مشترکی از روسای کشورها و  150

ی اروپا را به اقدام برای رعایت حقوق پناه جویان و مهاجران و پرهیز از هل دادن آنها ها رهبران اتحادیهی اروپا شدند. این سازماناتحادیه

 به سوی خطر شدند.

 حمایت کنید مدافعان حقوق بشرگر ویژه از تمدید ماموریت گزارش نامه به کشورهای عضو: شورای حقوق بشر

از تمام مناطق از هیات های حاضر در ی مدنی سازمان جامعه 85فدراسیون و  2017مارچ  7های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

برای  مدافعان حقوق بشرشدند. فعالیت  مدافعان حقوق بشرگر ویژه تمدید ماموریت گزارشنشست شورای حقوق بشر خواهان حمایت از 

گر ویژه بر ارش، رعایت حاکمیت قانون و دست یابی به توسعه پایدار و فراگیر حیاتی است. با وجود این نقش حساس، گزحقوق بشرترویج 

« شوند پیوسته افزایش می یابد.شمار مدافعانی که در جهان کشته می»هستند و « سابقهحمله بی»این نظر است که این مدافعان زیر 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/colombia-paramilitaries-force-hundreds-off-their-homes-as-conflict-persists/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/colombia-paramilitaries-force-hundreds-off-their-homes-as-conflict-persists/
https://www.hrw.org/news/2017/03/07/georgia-media-freedom-risk
http://news.gooya.com/2017/03/post-1544.php
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78649
https://www.tribunezamaneh.com/archives/116858
http://www.radiofarda.com/a/f12-ahmad-montazeri-jail-sentence-postponed/28350378.html
https://www.radiozamaneh.com/327888
https://www.radiozamaneh.com/328664
https://www.radiozamaneh.com/328664
http://www.radiofarda.com/a/28356242.html
https://www.radiozamaneh.com/328471
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78753
http://www.radiofarda.com/a/f6_iran_workers_wage_salary/28356084.html
https://www.fidh.org/en/issues/migrants-rights/european-council-meeting-150-ngos-urge-eu-leaders-to-stop-violating
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/letter-to-member-states-of-the-un-human-rights-council-support
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و تاکید بر ضرورت حمایت از آنها اساسی است. از زمان برقراری  مدافعان حقوق بشرگر ویژه برای نظارت آشکار بر وضعیت ماموریت گزارش

نقش  مدافعان حقوق بشردر مورد  سازمان مللگر ویژه پی در پی در حمایت از مدافعان و اجرای اعالمیه ، گزارش2000این نهاد در سال 

و ضرورت نشان دادن واکنش چندجانبه  مدافع حقوق بشرها به زنان مشخصی داشته اند. آنها همچنین سهم مهمی در آشکار ساختن حمله

 . اندکردهایفا 

 در ایالت راخین نقض حقوق بشری نامه سرگشاده به اعضای شورای حقوق بشر در باره انمارمی

با انتشار نامه ای به  حقوق بشرالمللی و محلی سازمان بین 12راسیون و فد 2017مارچ  3های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

ی در باره سازمان ملل حقوق بشرهیات های شرکت کننده در نشست شورای حقوق بشر از آنها خواهان حمایت از فراخوان کمیسار عالی 

نقض جدی حقوق بشر در  بهشورا برای رسیدگی در میانمار و تشکیل کمیسیون تحقیق یا راهکاری مشابه در این  حقوق بشروضعیت 

های مهاجمان مسلح به سه پاسگاه پلیس مرزی تهاجم در واکنش به حمله 2016اکتبر  9ایالت راخین شدند. نیروهای امنیتی میانمار از 

المللی حقوق مقررات حقوق بینناقض بسیاری از « عملیات پاکسازی». این انددادهگسترده ای علیه مردم روهینجا در ایالت راخین انجام 

 بشر است.

 یزارهاافنرم اتیجزئ' یحاو یاسناد کسیلیکیو آمریکا

 است کرده منتشر را 'ایس یبریسا یجاسوس

حبس ماه  10پس از  مدافع حقوق بشرسه  سودان 

 ، جریمه و آزاد شدندمحکوم خودسرانه

سرکوب آزادی بیان با محکومیت وبالگ نگار  آذربایجان

 سرشناس سرعت یافت

 حبس خودسرانهی مدنی تداوم های جامعهگروه کامبوج 

 کردند محکومرا « پنج خمر»

 وخیم استق بشر الملل: وضعیت حقوعفو بینمصر   میتحر موافقان ورود منع قانون از انتقادل یاسرائ

 

 ایران
 شود متوقف مالءعام در افراد اعدام: متحد ملل سازمان بشر حقوق گزارشگر

 در. است شده منتشر رانیا امور در متحد ملل سازمان بشر حقوق ژهیو گزارشگر ر،یجهانگ عاصمه گزارش نیاول 2017 مارچ 7سی بیبی

 هیعل ضیتبع و انیب یآزاد تیمحدود ها،اعدام "هشداردهنده سطح" جمله از رانیا در بشر حقوق نقض متعدد موارد به نسبت گزارش نیا

 بشر حقوق تیوضع بهبود یبرا توجه قابل رییتغ هرگونه یبرا که است آمده گزارش نیا در .است شده ینگران ابراز ینید یهاتیاقل و زنان

 در ینید یهاتیاقل تیوضع: ملل سازمان گزارشگر. شوند اعمال کشور آن در یساختار و یقانون قیعم راتییتغ که است الزم رانیا در

  است کنندهنگران شدت به همچنان رانیا

 2016 -خالصه گزارش ساالنه اعدام 

ابراز نگرانی درباره سالمتی عبدالفتاح سلطانی و فراخوان 

 توفان توییتری برای درخواست آزادی او

دختر وضع غذا، بهداشت و درمان در اوین؛ روایتی از  

 عبدالفتاح سلطانی

در نهمین سالگرد حبس؛ درخواست ازسازمان ملل برای 

 مداخله مجدد درمورد زینب جاللیان

 اهلل نکونام در زندانوخامت حال آیت 

   فرهنگ و اندیشه

 اصفهان دختر نایرا
 بخاطر/ دارم دوستت! اصفهان دختر: اصفهان زنان به یاسیدپاش خبر شنیدن از پسشعر مجید نفیسی  2017مارچ  7ایرون دات کام 

 سرت فرق تا یگذار یم/ یانداز سر به یروسر ایدب اگر/ .فروبلغزد ات شانه یرو تا یگذار یم/ یکن سر چادر باید اگر/ .زیبایت جسارتِ

...بپوشاند را ناتوانیَش تا/ گذاشته دستار و ریش امروز که/ ست یبیمار مردکِ/ بگیرد رو باید که کس آن/ .نشیند پس

https://www.fidh.org/en/region/asia/burma/open-letter-to-un-human-rights-council-members-on-human-rights
http://www.bbc.com/persian/science-39196372
http://www.bbc.com/persian/science-39196372
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/sudan-tracks-affiliated-rights-defenders-sentenced-fined-and-finally
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/sudan-tracks-affiliated-rights-defenders-sentenced-fined-and-finally
https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/azerbaijan/azerbaijan-crackdown-on-free-expression-accelerates-with-conviction
https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/azerbaijan/azerbaijan-crackdown-on-free-expression-accelerates-with-conviction
https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/azerbaijan/azerbaijan-crackdown-on-free-expression-accelerates-with-conviction
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/cambodia-civil-society-groups-condemn-the-continued-arbitrary
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 شهرآرمان

 شهرمانآنالین حقوق بشر آر 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 برگرفتهها و اسناد حقوق بشری به زبان فارسی را در یک کتابخانه مجهز گرد آوریم. اسناد و مطالب موجود را از وبگاهعهدنامه

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

 «.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، اعالمیهرات، مقالهدر این بخش  مجموعه انتشا

 

دارند اما محتوای خبرها لزوما میوالنه گام برئرسانی مس مت اطالع، و زنان( در خدالمللیبین)افغانستان،  «های حقوق بشرروز نامههفت»

 .شهر نیستکننده خط مشی آرمان تعیین

 

بان دیدهدویچه وله، باز،  دمکراسیحقوق بشر ایران، بیدار زنی، ، فارسی بی بی سی ،کام دات رونیاایران وایر، اخبار روز،  منابع این شماره:

عفو بین الملل، (، IRINای )اطالعات منطقهترکیبی های شبکه ریپریو،رادیو فردا، رادیو زمانه، فرانسه،  المللیبینرادیو ، حقوق بشر

 یوتیوب، گویا نیوز، گاردین، کانون مدافعان حقوق بشر، های حقوق بشر، جامعه المللیبینفدراسیون 
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