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 6 – 1392 2017 مارچ 16 ـ 1395 اسفند 26ـ   186شماره  

__________________________________________________________________________________ 
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  
  

 

 بمباران درشده  رانویای در مدرسهیمنی  کودکان

  سازمان مللتارنمای مرکز خبر /ابو مناصر، یونیسف :عکس

 نقض فاحش حقوق بشر موارد

 «هزار نفر کشته داشته است ۴65جنگ » سوریه

 نهادهای دولتی

 وزارت خارجه ترامپ منع فروش اسلحه به عربستان سعودی را لغو کرد آمریکا

فروش دوباره اسلحه به عربستان سعودی را که اباما منع کرده بود تأیید کرده است. رئیس  وزارت خارجه 2017مارچ  9ایندیپندنت 

خاطر دغدغه های حقوق بشری مانع فروش فناوری چندین میلیون دالری به عربستان دولت خود بهجمهوری پیشین در ماه های آخر 

http://openasia.org/
http://openasia.org/
../contact@openasia.org
http://static.un.org/News/dh/photos/large/2017/January/01-31-2017-UN026951.JPG
https://www.radiozamaneh.com/329858
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-state-department-saudi-arabia-arms-sales-yemen-air-strikes-barack-obama-block-weapons-a7620821.html
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-state-department-saudi-arabia-arms-sales-yemen-air-strikes-barack-obama-block-weapons-a7620821.html
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های هوایی شورشیان حوثی در یمن را هدف طورِ عمده عرب است که با حملهسعودی شده بود. عربستان سعودی رهبر ائتالف کشورهای به

ن ملل که خبرگزاری روبترز دیده است، ائتالف زیر رهبری عربستان سعودی های کارشناسان سازماقرار داده است. بنا به یکی از گزارش

 به فروش تانک و زرهپوش به عربستان سعودیدولت اباما سال گذشته «. های جنگی باشدممکن است جنایت»های انجام داده که حمله

 اند. تن در جنگ که باعث بحران انسانی در کشور فقرزده یمن شده، کشته شده 10.000بیلیون دالر را تأیید کرد. دست کم  1.15ارزش 

 کرداستفاده برزیلی در مناطق مسکونی یمن ائتالف از مهمات خوشه ای ممنوع  عربستان سعودی

دهد ائتالف زیر رهبری عربستان سعودی به تازگی این سازمان مدارک تازه ای به دست آورده که نشان می 2017مارچ  9الملل عفو بین 

کرده و با زخمی کردن موشک های ساخت برزیل را با مهمات خوشه ای را به سه منطقه مسکونی و مزارع اطراف آن در شهر سعدا شلیک 

ماه اخیر است که حمله با مهمات  16سومین بار در  2017فوریه  15این حمله در تاریخ . شده استدو غیرنظامی باعث خسارت مادی نیز 

 خوشه ای ساخت برزیل تایید شده است.

  اندکردهاهلل را با خشونت سرکوب آمیز در رامدهد نیروهای امنیتی اعتراض های صلحمدارک نشان می فلسطین

عکس ها و گواهی شاهدان که این سازمان گردآوری کرده حاکی است که نیروهای امنیتی فلسطینی از  2017مارچ  13الملل عفو بین

 10. انداستفاده کرده 2017مارچ  12اهلل در روز بخش رام دادگاهآمیز در جلوی اضی صلحخشونت افراطی برای سرکوب خشونت بار اعتر

، پژوهشگران این دادگاهفعال کشته شده بصیل العراج در جلوی  از جملهدقیقه پس از آغاز اعتراض علیه پیگرد شش مرد فلسطینی و 

صله به معترضان حمله کردند و آنها را با باتون های چوبی زدند و فلفل و مسلح بودند که بالفا شدتبهسازمان شاهد ورود نیروهای امنیتی 

تن در  17زخمی شدند.  نگارروزنامه ۴ از جملهزن(  8مرد و  13تن ) 21گاز اشک آور در میان جمعیت پرتاب کردند. دست کم 

 بیمارستان بستری شدند.

 دها تن در شرایط تحقیرآمیز زندانی هستندص عراق

در شرایط وحشتناک سال، را  13پسرانی به سن  از جملهزندانی،  1.269عراق دست کم وزارت کشور  2017مارچ  13بان حقوق بشر دیده

در شرایط ظاهرا مرتبط با نبود بدون اتهام و دسترسی به مراقبت پزشکی را در سه زندان موقت در حبس دارد. دست کم چهار زندانی 

درمان نشدن زخم های قابل درمان، قطع شده است. دو  خاطربهمراقبت پزشکی مناسب و شرایط بد درگذشته اند و پاهای دو زندانی، گویا 

ی جنوب موصل کیلومتر 30کیلومتری جنوب موصل و بازداشتگاه سوم در مرکز پلیس در حمام العلی در  60بازداشتگاه در شهر قیاره در 

در زندان هستند. به گفته کارکنان  2016نوامبر قرار دارند. دست کم یک زندانی شش ماه در قیاره در حبس بوده و بسیاری از زندانیان  از 

 زندانی هستند. کودکانسال دارد. در حمام العلی هم  13سال هستند و جوانترین آنها  18زیر  کودکانزندانی  80زندان، دست کم 

 مرتکب اسد دولت: ملل سازمان قیتحق ونیسیکم هسوری  است برپا کرده« رژیم آپارتاید»سازمان ملل: اسرائیل  اسرائیل

 است شده یجنگ تیجنا

 ونیلیم 1۴ خواهان،یجمهور طرح بیتصو صورت در آمریکا

 داد خواهند دست از را خود مهیب

« قض گسترده حقوق بشرن»انتقاد سازمان ملل از  ترکیه 

 کشور در جنوب شرق 

 یرانا

(؛ 1) چابهار(؛ 3) زاهدان؛ (۴) ارومیه؛ (1) یزداعدام:  11

 (2) قزوین

 بازداشت «یتیامن اتهام» به نگارروزنامه یدیشه هنگامه 

 است شده

  «غذا اعتصاب» ؛یمازندران احسان نگارروزنامه بازداشت  "نوظهور فرقه" پرونده متهم دو یبرا اعدام حکم صدور

 'دولت یحام ای طلباصالح' یا رسانه فعال 13 بازداشت  دو زن در بندر ماهشهر قربانی اسیدپاشی شدند

اقدام علیه امنیت ملی از طریق »به اتهام دو نوکیش مسیحی 

  شوندمیمحاکمه « تشکیل کلیسای خانگی

های تلگرام در استان مدیر و عضو کانال32بازداشت  

 هرمزگان

آمریکایی به -ها: یک زوج ایرانیوی تکراری دوتابعیتیسناری

 تالش برای براندازی متهم شدند

 وزارت تیشکا با» پدرش نامه انتشار لیدل به یکروب پسر 

 شد محکوم زندان به «اطالعات

http://www.independent.co.uk/news/world/saudi-arabia-arms-deal-military-1-billion-sale-us-senate-a7321931.html
http://www.independent.co.uk/news/world/saudi-arabia-arms-deal-military-1-billion-sale-us-senate-a7321931.html
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/yemen-saudi-arabia-led-coalition-uses-banned-brazilian-cluster-munitions-on-residential-areas/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/evidence-shows-palestinian-security-forces-violently-suppressed-peaceful-protest-in-ramallah/
https://www.hrw.org/news/2017/03/13/iraq-hundreds-detained-degrading-conditions
https://www.radiozamaneh.com/330172
http://dw.com/p/2ZAyj
http://dw.com/p/2ZAyj
http://rfi.my/2mQtnHW
http://rfi.my/2mQtnHW
https://www.radiozamaneh.com/329264
https://www.radiozamaneh.com/329264
https://iranhr.net/fa/articles/2817/
https://iranhr.net/fa/articles/2817/
https://iranhr.net/fa/articles/2820/
https://iranhr.net/fa/articles/2820/
https://iranhr.net/fa/articles/2819/
https://iranhr.net/fa/articles/2819/
https://iranhr.net/fa/articles/2819/
https://iranhr.net/fa/articles/2819/
https://www.radiozamaneh.com/330130
http://www.radiofarda.com/a/f6_iran_hengameh_shahidi_arresting_lawyer/28364686.html
http://www.radiofarda.com/a/f6_iran_hengameh_shahidi_arresting_lawyer/28364686.html
http://dw.com/p/2Z3vK
http://www.radiofarda.com/a/iranian-journalist-mazandarani-arrested/28365000.html
http://www.radiofarda.com/a/f2-iran-mahshahr-women-attacked-with-acid-police-report/28362134.html
http://www.bbc.com/persian/iran-39285461
https://www.tribunezamaneh.com/archives/117442
https://www.tribunezamaneh.com/archives/117442
https://www.radiozamaneh.com/330062
https://www.radiozamaneh.com/330062
https://www.radiozamaneh.com/329508
https://www.radiozamaneh.com/329508
http://www.radiofarda.com/a/f4_karoubi_sentence_iran_intelligence_letter_rouhani/28367017.html
http://www.radiofarda.com/a/f4_karoubi_sentence_iran_intelligence_letter_rouhani/28367017.html
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عدم انتقال آرش صادقی به بیمارستان علیرغم وخامت حال و 

 نظر پزشک زندان

 نفر در یک مهمانی در پردیس تهران 120بازداشت  

 یسورچهارشنبه مراسم در نفر 1۴37 یریدستگ  اهلل نکونام در زندان ساحلی قموضعیت نامناسب جسمی آیت

 

 عامالن غیردولتی

گذاری علیه کشته و زخمی در بمب 160کم دست سوریه

 زائران شیعه عراقی در دمشق

 در یانتحار سوءقصد دو ساعت، دو ۀفاصل به سوریه 

 گرفت یقربان هاده دمشق

  عدالت

 دیاکیته از داکار به کناکری« تومبا»: انتقال 2009سپتامبر  28کشتار  گینه

، پس از دستگیری او «تومبا»روال استرداد ابوبکر صدیقی دیاکیته، مشهور به  2017مارچ  13های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

سال فراری بود  7به انتقال او به زندان کناکری منجر شد. استرداد تومبا که  2017مارچ  12آغاز شد و سرانجام در  2016دسامبر  16در 

مجازات در آفریقای غربی است و از عزم دولت گینه برای اجرای قول  حمایت از مبارزه با معافیت ازاز سنگال به گینه نشانه نیرومندی در 

ی مشخص در زندان کناکری برای حفظ امنیت او هااقدامهای ما از انجام کند. سازمانسپتامبر حکایت می 28 دادگاهخود در برگذاری 

را مورد  ابوبکر صدیقی دیاکیتهاید در روزهای آتی خواهان تضمین امنیت او هستند. قاضیان تحقیق ب مرداندولتکنند و از استقبال می

در سال  محاکمهبه تعهد برگزاری  مرداندولتبازجویی و تفهیم اتهام قرار دهند. پس از آن، انجام هر چه زودتر تحقیقات ضروری است تا 

 عمل کنند. 2017

  کنندگویی و عدالت را تکرار میفدراسیون و مرکز رسانه و آزادی بیان درخواست پاسخ سوریه

دیپلمات های  های مخالف، رژیم اسد وهای بین گروهوگوگفتدر زمانی که  2017مارچ  15های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

مرکز روسیه در ژنو و آستانه در جریان است و در شرایط بحران انسانی و آتش بس بسیار شکننده در سوریه، فدراسیون و سازمان عضو آن 

 گویی را در بر بگیرد. جرایم فاحشی را که تمامکنند که هر راه حل سیاسی باید عدالت و پاسخدر سوریه تکرار می رسانه و آزادی بیان

توان بی مجازات گذاشت. شش سال از درگیری گذشته و تمام مرتکبان نمی اندشدهمرتکب  2011طرف های درگیری در سوریه از سال 

 گو باشند. هایشان پاسخباید برای جنایت

 جمعی عظیم از زندانیان شیعه کشف یک گور دسته عراق

 سیاسیو حقوق مدنی 

 ، باید کل سیستم را تغییر دهیمشکنجهبرای تغییر در عملکرد 

فراتر از درک افراد است. الزمه آن تغییر کلیت سیستمی است به وقوع خشونت شدید  شکنجهجلوگیری از  2017 مارچ 15 باز یدمکراس

من به نپال و سری النکا  تجربه اخیراست.  نقض حقوق بشرمقابله با مرتکبان به  دهد. این مقاله در ادامه رشته مقاله های مربوطامکان می

کنند. یکی از همکاران من می گفت مدت طوالنی که به میاستفاده و خشونت  شکنجهدولتی در آنها منظم از  مسؤوالنوط است که مرب

 نگاه کرده باعث شده که برقراری ارتباط با افرادی از این نهادها و دوست داشتن آنها برایش آزار دهنده بود.« شر» عنوانبهپلیس و ارتش 

 دیوان دادگستری اروپا: منع حجاب در سر کار حق کارفرماست

 ایران
 آزاد شد با وثیقه فعال حقوق زنانفرزانه جاللی   های دوران زندانشتوصیف نازنین زاغری از دردها و رنج 

 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  &هانی سازی ج

 کشور در آستانه قحطی؛ رئیس نهاد امداد غذایی سازمان ملل درخواست کمک کرد یمن

منابع و  المللیی بینرئیس نهاد برنامه اضطراری غذای سازمان ملل هشدار داد که اگر جامعه 2017مارچ  13 ملل سازمان خبر مرکز

اختیارات اضافی در یمن در اختیار کارکنان امدادی برای کمک به مردم گرسنه قرار ندهد، خانواده ها در بعضی از بخش های این کشور 

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=78859
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=78859
https://www.radiozamaneh.com/330075
https://www.radiozamaneh.com/329182
https://www.radiozamaneh.com/329182
https://www.radiozamaneh.com/329182
http://dw.com/p/2ZFO8
https://www.radiozamaneh.com/329451
https://www.radiozamaneh.com/329451
http://rfi.my/2mKYlQ5
http://rfi.my/2mKYlQ5
https://www.fidh.org/en/region/Africa/guinea-conakry/guinea-28-september-2009-massacre-toumba-diakite-transferred-from
https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/syria/syria-fidh-and-scm-renew-their-call-for-accountability-and-justice-on
https://www.radiozamaneh.com/329614
https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/kiran-grewal/to-change-torture-practices-we-must-change-entire-system
https://opendemocracy.net/openglobalrights/engaging-with-perpetrators-for-human-rights
http://sydney.edu.au/arts/research/ehrp/about/index.shtml
http://sydney.edu.au/arts/research/ehrp/about/index.shtml
https://www.radiozamaneh.com/329964
https://iranwire.com/fa/blogs/215/21133
https://iranwire.com/fa/blogs/215/21133
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=78827
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56345#.WMet2xDffDQ
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56345#.WMet2xDffDQ
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برد، با خانواده هایی ه سر می( که در دیداری سه روزه در عدن و صنعا بWFPجنگ زده خواهند مرد. رئیس برنامه غذایی سازمان ملل )

روز  بیانیه مطبوعاتیاین برنامه در کنند و از مراکز مواد غذایی و تاسیسات بهداشتی دیدار کرد. مالقات کرد که برای تغذیه کودکان تقال می

میلیون تن در یمن گرسنه هستند که  17ی از بدترین بحران های گرسنگی در جهان است و در حدود مارچ خود اعالم کرد: یمن یک 15

 ماه گذشته افزایش یافته است.  9درصد در  20بیش از 

 های فراملیتیی شرکتدولتی در بارهی گزارش کارگروه بینهای غیردولتی در بارهبیانیه مشترک سازمان

المللی حقوقدانان و ک ن ها، کمیسیون بینالملل فرانسیسکانبین فدراسیون، 2017مارچ  10های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

هستند ـ در اظهارات شفاهی به شورای حقوق بشر « عهدنامهاتحاد »نام بهی مدنی حقوقدانان کلمبیا ـ که همگی اعضای ائتالف جامعه

 هایو دیگر موسسه های فراملیتیی شرکتباره دولتی درکارگروه بینهای ما از گزارش نشست دوم : سازماناعالم کردند سازمان ملل

ها در نقض شماری از مشارکت شرکتی مدنی در این سال ها موارد بیهای جامعهکنند. گروهاستقبال می حقوق بشراقتصادی در زمینه 

آور ای الزام عهدنامهافی نیستند و توانند مفید باشند ولی ککارهای موجود میدهد که راه. این مساله نشان میاندکردهرا ثبت  حقوق بشر

های و موسسه های اقتصادی توجه کند و ابزار الزم برای برخورد به باید به کلیه ی شرکت عهدنامهدر سطح جهانی ضروری است. این 

 از جملهـ  شرنقض حقوق بقربانیان قرار دهد و محافظت ضروری از  هادولتهای فراملیتی را در اختیار مشکالت مشخص ناشی از شرکت

 گیرند ـ را امکانپذیر سازد.فعالیت و عقیده هدف حمله قرار می خاطربهکه  مدافعان حقوق بشر

  جویانیک سال درد و رنج برای پناه ونانی

بسیار بدی در جزایر یونان گیر هزاران تن را در شرایط  در سال گذشته ی اروپا ـ ترکیهمعامله اتحادیه 2017مارچ  15بان حقوق بشر دیده

جویان را مهار پناه . برای اجرای این معامله، دولت یونان سیاستکرده استجویی را از آنها دریغ رویه های پناه استفاده ازنداخته و امکان ا

جویان، سوءمدیریت کمک های در جزایر در پیش گرفته تا بررسی سریع وضع آنها و بازگرداندنشان به ترکیه آسانتر باشد. ادامه ورود پناه

کنند، جویان را رد میگیری، آرای مثبت کمیته های تجدید نظر یونان که ترکیه را ناامن می دانند و بازگشت پناهالی و سرعت کم تصمیمم

 . شده استباعث ازدحام در شرایط بسیار بد در جزایر 

 ؛ بزرگترین بحران انسانی در تاریخ سازمان ملل7201قحطی در 

 ایران
 بن بست دستمزد در سیستم اقتصادی    است درصد 22رئیس مرکز آمار ایران: نرخ واقعی بیکاری 

 کارگری ساز دست نهادهای و دولت دامن بر است ننگی لکه تومانی هزار 930  اتحادیه آزاد کارگران ایران: حداقل مزد ماهیانه
 دفاع از حقوق بشر

 های ترامپدالری علیه سیاست هاهای مدنی و هدایت مقاومت میلیوناتحادیه آزادی آمریکا

وازهای بروس اسپرینگزتین، تمام نشانه های گردهمایی مبارزاتی به چشم می خورد: عالمت ها، آ 2017مارچ  12واشینگتن پُست 

تن که در سالن بسکتبال دانشگاه میامی گرد آمده بودند برای شنیدن  2000داوطلبان تابلو به دست با تی شرت های یکسان. اما بیش از 

اتحادیه ند. ( و تالش او برای جذب شان به ارتشی قانونی آنجا بودACLUآمریکا ) های مدنیاتحادیه آزادیسخنان آنتونی رومِرو، رئیس 

کند. این جنبش ـ خرج می« قدرت مردم»ها دالر برای مشارکت در فعالیت سیاسی توده ای ـ کمپین آمریکا میلیون های مدنیآزادی

مداران نمی ماند. کنند و برای پیدا کردن راه در انتظار سیاستفکر میرهبران حزب دمکرات کند که آن حرکت میسریعتر از « مقاومت»

در آخر این هفته در جنوب فلوریدا و به برآورد اتحادیه در هزاران مهمانی خانگی در سراسر کشور آغاز به کار کرد. تمام « ردمقدرت م»

ماده ای دریافت کردند تا با سرپیچی از دستورهای اجرایی رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ، برنامه مراقبت درمانی  9حاضران برنامه ای 

تواند به وبسایت قدرت تبدیل کنند. هر کس که حاضر نبود می« شهرهای آزاد»ستری اش، این کشور را به شبکه ای از او و وزارت دادگ

ریکا آم های مدنیاتحادیه آزادیها مطلع شود. هیچ سازمانی به سرعت ( برود و از آخرین خبرها و اقدامPeoplePower.orgمردم )

 میلیون تن رسیده است. 1.2تاکنون، شمار اعضای آن سه برابر شده و به  2016گسترش نیافته است. در پی انتخابات 

 مدافعان حقوق بشرتصویب اولویت های همکاری فرصت ایجاد پیشرفت واقعی در حمایت از  الجزایر

ی هالمللی به مناسبت نشست شورای اتحادیفدراسیون و چند سازمان بین 2017مارچ  13های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین 

، توجه مدافعان حقوق بشرویژه علیه الجزایر، به مرداندولتی اروپا خواستند به نقض جدی حقوق بشر به دست ـ الجزایر از اتحادیهاروپا 

ی اروپا الجزایر، نقض جدی حقوق بشر رو به افزایش است. اتحادیه پارلماننشان دهد. یک سال پس از تصویب اصالحات قانون اساسی در 

http://www.wfp.org/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56354
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56354
https://www.fidh.org/en/issues/globalisation-human-rights/business-and-human-rights/joint-ngo-statement-to-the-human-rights-council-on-the-the-report-of
https://www.hrw.org/news/2017/03/15/greece-year-suffering-asylum-seekers
https://www.radiozamaneh.com/329350
https://www.radiozamaneh.com/329805
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78842
http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5974
https://www.washingtonpost.com/powerpost/aclu-is-spending-millions-on-grass-roots-resistance-campaign/2017/03/12/f0fe8158-05ed-11e7-ad5b-d22680e18d10_story.html?utm_term=.52963554b662&wpisrc=nl_headlines&wpmm=1
https://peoplepower.org/
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/the-adoption-of-the-partnership-priorities-is-an-opportunity-for-the
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که این اصالحات در سال سال پیش، بر اصالحات قانون اساسی اصرار ورزیده است. با وجود این 15ن برقراری رابطه دوجانبه در از زما

دهد. محدودیت قابل مالحظه نشان نمی حقوق بشرانجام شد، قانون اساسی تازه پیشرفتی در زمینه تحکیم آزادی های عمومی و  2016

ی که مدافعان حقوق بشرزادی گردهمایی، آزادی تشکل و آزادی بیان هنوز مانع بزرگی است. دولت الجزایر به قانونی و مداخله سیاسی در آ

 کند. های اقلیت هستند، حمله میکنند یا جزو گروههای و رویه های غیرقانونی دولت بلند میصدای خود را در زمینه سیاست

 طرح های بازسازی دولت کمک مالی کندنباید به  اروپاتا زمانی که گذار سیاسی شروع نشده  سوریه

ی مدنی در آستانه ششمین سازمان جامعه 80فدراسیون در ائتالفی با بیش از  2017مارچ  1۴های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

یی نباید در اختیار دولت سوریه ااروپ: تا زمانی که گذار فراگیر و پایدار در جریان نیافتد، پول مالیات دهندگان اعالم کردندسالگرد انقالب 

ی تامین مالی بازسازی برگزار که به بحث در بارهآپریل  5و  ۴قرار گیرد. این فراخوان در آستانه کنفرانسی مهم در بروکسل در تاریخ 

ه حمله به غیرنظامیان : تا زمانی که گذار سیاسی واقعی آغاز نشده، دولت اسد و متحدان او باعالم کردشود، منتشر شد. این ائتالف می

به پایان نداده اند، محاصره ها پایان نیافته، ناظران مستقل امکان دسترسی بدون مانع به بازداشتگاه ها نیافته اند... حتا یک سنت نباید 

 دولت سوریه پرداخت شود. 

 سازمان مللزیر نگاه دوباره  حقوق بشررو به وخامت ی کارنامه تایلند

ی وگوگفتو گروه  آزادی مدنی اتحادیه ،آنهای عضو سازمانو  ونیفدراس 2017مارچ  13های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

 سازمان ملل حقوق بشرتایلند طی رسیدگی در نهاد  حقوق بشررو به وخامت ی : کارنامهاعالم کردندامروز  ،اینترنتی برای اصالحات قانونی

در  سازمان مللی حقوق بشر کمیته قرار خواهد داد.المللی ی بینجامعهنگاه در را در معرض شرمندگی بیشتری این کشور حکومت نظامی 

. این کمیته بر پایبندی تایلند به تعهدات حقوقی بر خواهد کردتایلند رسیدگی ی در ژنو، سویس، به کارنامه 2017مارچ  13ـ1۴روزهای 

تایلند، فدراسیون، اتحادیه آزادی مدنی و ی حقوق مدنی و سیاسی نظارت دارد. با توجه به رسیدگی به کارنامهالمللی اساس میثاق بین

را « ومت نظامی تایلنددر محاصره ـ نقض حقوق مدنی و سیاسی در زیر حک»گزارش  ی اینترنتی برای اصالحات قانونیوگوگفتگروه 

 10 .کرده استبررسی  201۴مه  22را از زمان کودتای  حقوق بشرکنند که تأثیر گسترده و منفی حکومت نظامی بر وضعیت منتشر می

 حقوق بشری حکومت نظامی تایلند یکارنامهی رقم در باره

 را ترامپ تازه یمهاجرت دستور ییهاوا فدرال دادگاه آمریکا

 کرد معلق

گر با گزارش وگوگفتاظهارات شفاهی در زمان  میانمار 

  حقوق بشردر نشست شورای ویژه 

 حقوق یشورا نشست در در یشفاه اظهاراتجنوبی سودان 

 بشر

  مدافع حقوق بشرپنج  حبس خودسرانهتداوم  کامبوج 

 ایران
 در موجود اطالعات به رانیا یهامقام: ریجهانگ عاصمه

 نکردند وارد یرادیا گزارش،

 حقوق ژهیو گزارشگر با سیبیبی یاختصاص یگو و گفت 

  بشر

توجهی دولت در مورد سالمتی نازنین زاغری و بی نگرانی

 بریتانیا

 جای معلم زندان نیست تجمع معلمان در سراسر کشور: 

 د؟یکرد معامله را یمدن - یاسیس فعاالن و نگارانروزنامه چرا د،ینبود سرهنگ که شما: جمهورسیرئ به یدیشه هنگامه

 زنان

 کندی سوءاستفاده جنسی راه را برای اصالحات واقعی باز میدر باره سازمان مللگزارش 

ی در بارهآنتونیو گوتیرش  سازمان مللمشاور ارشد این سازمان در واکنش به گزارش ساالنه دبیر کل  2017مارچ  9الملل عفو بین

دبیر کل به درستی تشخیص داده که سوءاستفاده جنسی  :اعالم کردی ویژه برای محافظت در مقابل استثمار و سوءاستفاده جنسی هااقدام

کامل  طورِبهرا  سازمان مللاست که شهرت  بخشش ناپذیرو دیگر کارکنان این سازمان خطایی ظالمانه و  سازمان مللبانان به دست صلح

کند. تحقیقات این سازمان ما الملل از تالش او برای انجام اصالحات گسترده به منظور توجه به این آفت استقبال میدهد. عفو بیند میبر با

 سازمان مللبانان کند. شمار بسیارکمی از صلحسوءاستفاده جنسی را تشویق میرا متقاعد کرده که معافیت از مجازات مشکلی اساسی که 

گیرند. جرایم شان قرار می خاطربهنان این سازمان که مظنون به ارتکاب خشونت جنسی هستند در خطر پیگرد کیفری و دیگر کارک

https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/syria/europe-must-not-fund-syrian-government-s-reconstruction-plans-until
https://www.fidh.org/21333
https://www.fidh.org/IMG/pdf/thailande689aweb.pdf
https://www.fidh.org/21334
https://www.fidh.org/21334
http://www.bbc.com/persian/world-39287000
http://www.bbc.com/persian/world-39287000
https://www.fidh.org/en/region/asia/burma/oral-statement-for-the-interactive-dialogue-with-the-un-special-21326
https://www.fidh.org/en/region/asia/burma/oral-statement-for-the-interactive-dialogue-with-the-un-special-21326
https://www.fidh.org/en/region/Africa/south-sudan/intervention-on-south-sudan-at-the-34th-session-of-the-human-rights
https://www.fidh.org/en/region/Africa/south-sudan/intervention-on-south-sudan-at-the-34th-session-of-the-human-rights
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/cambodia-continued-arbitrary-detention-of-messrs-ny-sokha-yi-soksan
http://www.radiofarda.com/a/b5_exclusive_interview_asma_jahangir_her_report_on_iran/28370487.html
http://www.radiofarda.com/a/b5_exclusive_interview_asma_jahangir_her_report_on_iran/28370487.html
http://www.bbc.com/persian/iran-39261111
http://www.bbc.com/persian/iran-39261111
https://www.radiozamaneh.com/329501
https://www.radiozamaneh.com/329501
https://www.radiozamaneh.com/329044
http://news.gooya.com/2017/03/---13.php
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/un-report-on-sexual-abuse-paves-way-for-meaningful-reform/
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کنند و قرار دادن پول در حسابی برای ی نیروهایشان قصور میپیشنهاد دبیر کل برای توقف پرداخت به کشورهایی که از تحقیق در باره

 مجمع عمومی سازمان ملل باید از این پیشنهاد حمایت کند.کمک به بازماندگان، امیدبخش است. 

  کندمیفنالند قانونی برای حقوق برابر زنان و مردان ارائه    شگری و اعتصاب: راهپیمایی، کن2017روز جهانی زنان 

 رگریتصو زن کی تجربه :دیکن یزندگ مجرد چطور

 ایران

 گزارش مراسم روز جهانی زن در رشت

با شرکت بیش از یکصد نفر از فعالین و  1395اسفند  17مراسم گرامیداشت هشت مارس روز جهانی زن،  2017مارچ  11بیدار زنی 

س و چرایی انتخاب آن به عنوان ی هشت ماری تاریخچهمندان جنبش زنان در رشت برگزار شد. در ابتدای مراسم فیلمی کوتاه دربارهعالقه

های اعضای جمعیت پیک سعادت نسوان، تشکیالتی که روز جهانی زن پخش شد. پس از آن مجری برنامه، مراسم را با گرامیداشت فعالیت

اجتماعی زنان اند، آغاز کرد و دستاوردهای امروز زندگی مارس در ایران بوده 8در رشت، اولین برگزارکنندگان مراسم  1300های در سال

شناسی ریزی اجتماعی و عضو گروه جامعهی برنامهی رشتهآموختهسارا کریمی پژوهشگر و دانش امروز را مرهون مبارزات این زنان دانست.

 سخنران بعدی، فروغ سمیع نیا، فعال حقوق .کردارائه « شهر ایده آل برای زنان»شناسی سخنرانی خود را با عنوان شهری انجمن جامعه

 .ارائه کرد« زنان کشاورز، کار و زندگی در شرایط سخت»زنان در رشت، گزارشی را با عنوان 

 فمینیسم یواشکی و امپریالیسم نرم

ای را به اشتراک یاق صفحهحدود دو سال پیش تعدادی از دوستان ایرانی و غیر ایرانی من در فیسبوک، با اشت 2017مارچ  15بیدار زنی 

شهرت این «. های یواشکیآزادی»رود: های مطرح برای بیان مسائل زنان ایران به شمار میگذاشتند که هنوز با گذشت دو سال، از تریبون

... گذاشتندمی هایی آغاز شد که زنان و دختران ایرانی را با لبخند و بدون روسری در فضاهای عمومی، در ایران به نمایشصفحه با عکس

های فمینیستی غیر سفید یا های کوییر و جنبشدر چند دهه اخیر ما شاهد شکوفایی جنبش ....تصاویری اتفاقا مناسب پروفایل فیسبوک

نامند زیر ها و آنچه را این مبارزان، فمینیسم سفید یا فمینیسم امپریالیست میی نژادی سفید پوستایم که سلطهضد استعماری بوده

های سفیدی که حاضر نیستند به امتیازهای اجتماعی خود اعتراف کنند، زنان این فعاالن معتقدند که در گفتمان فمینیست .بردوال میس

های یواشکی در قالب یک مبارزه محلی تدارک برای نویسنده این مقاله تصور این که آزادی... .صدا هستندغیر سفید صرفا قربانیانی بی

های بورژوای تهرانی هستند در نظر گرفت. آیا این فمینیست« این محل کجاست؟»دشوار است. البته باید این نکته را که  دیده شده باشد،

تر این نوع رابطه امپریالیستی و استعماری در تبادل بین نفع هستند؟ چرا که شاید در سطحی محلیاند یا در آن ذیکه حامی این عمل

 .و زنان مبارز طبقات کارگر یا غیر تهرانی هم مشاهده شود های بورژوای تهرانیفمینیست

 ترین مشکل زنان نظر سنجی ایران وایر؛ حجاب اصلی  زوجیت و جنسیت، عوامل فقر زنان ایرانی

 میشد حجاب با چگونه  دی دخترانهمه مصائب زندگی مجر

 راوی صدای خاموش زنان، منصوره اتحادیه  با یک عکاس وگوگفت: زنان ایرانی؛ نگاهی از درون و برون

 تبریزی؛ یک عمر مبارزهزندگی ویدا حاجبی  ویدا حاجبی درگذشت

 استیس به زنان ورود  آغازگر نسوان یبیغ هیاتحاد  عکس 6۴ تیروا به 'درون و برون از ینگاه ؛یرانیا زن'

 کودکان

 کودکان یبرا سال نیبدتر 2016 سال: ملل سازمان هیسور

 بود یداخل جنگ در

ای سابقهیونیسف: رنج کودکان سوری به حد بی هیسور 

  رسیده است

 

 

 

https://www.radiozamaneh.com/328998
https://www.radiozamaneh.com/329366
http://www.bbc.com/persian/arts-39243876
http://bidarzani.com/27271
http://bidarzani.com/27252
https://www.radiozamaneh.com/329310
https://iranwire.com/fa/features/21138
https://iranwire.com/fa/features/21138
https://iranwire.com/fa/features/21138
https://iranwire.com/fa/features/21094
https://iranwire.com/fa/blogs/714/21230
https://iranwire.com/fa/features/21103
http://bidarzani.com/27262
http://www.bbc.com/persian/iran-39254530
https://iranwire.com/fa/features/21208
https://iranwire.com/fa/features/21208
https://iranwire.com/fa/features/21208
http://www.bbc.com/persian/arts-39242161
https://iranwire.com/fa/features/21190
http://www.radiofarda.com/a/f35_unicef_2016_syria_report/28365892.html
http://www.radiofarda.com/a/f35_unicef_2016_syria_report/28365892.html
https://www.radiozamaneh.com/329699
https://www.radiozamaneh.com/329699
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   فرهنگ و اندیشه

 ؟خواهد کردالمللی حقوق بشر از ما در مقابل فاشیسم محافظت آیا حقوق بین

توانند از شهروندان در مقابل موج احتمال نمیبه حقوق بشریی اروپای مثل کنوانسیون حقوق بشرنهادهای  2017مارچ  1۴ باز یدمکراس

دنالد ترامپ به ریاست جمهوری ایاالت متحد  انتخابکند، محافظت کنند. کمی پس از مکراسی های آزاد را تهدید میاقتدارگرایی که د

المللی حقوق بشر در مبارزه علیه گسترش، عادی شدن و نهادینه شدن ی نقش حقوق بینآمریکا، نویسندگان چندی مشغول بحث در باره

، خاطره فاشیسم و هولوکاست نازی ها عوامل مهمی در تصویب اروپادر . اندشدهر اردوگاه ترامپ ستیزی، نژادپرستی و فاشیسم پنهان دزن

دمکراسی و ایده های به شمار می رفتند. انگیزه نویسندگان آن برنامه گسترده تری شامل  1950در سال  حقوق بشریی اروپاکنوانسیون 

نهادهای دمکراتیک را تثبیت و محافظت کند در عمق بنیادهای  حقوق بشربود، اما این امید که نظام محافظ حقوقی فراملی  سوسیالیستی

و فراتر از آن منجر شده و به  اروپاراسی به پیدایش رژیم های بسیار دست راستی در قرار دارد. حال که دمک حقوق بشریی اروپاکنوانسیون 

المللی حقوق بشر به وعده خود هراسی کمک کرده، جای آن است که بپرسیم آیا حقوق بینمشروعیت بخشی به گفتمان و عملکرد بیگانه

المللی به تنهایی نمی تواند از نهادهای کند که این حقوق بینمی حکایت از آن اروپاحقوقی در  چارچوبتحقق خواهد بخشید یا خیر. اما 

 دمکراتیک در مقابل قدرت گیری فاشیسم محافظت کند و ما از فجایع اوایل قرن بیستم مصون نیستیم.

 والرشتاین گونه مقاومت کنیم؟ / امانوئلچرا و چهآمریکا 

 ایران
 نیاو بلند یوارهاید با یشهر تهران، یوارهاید ؛'شهر بر نوشتن'

 ساخته "شهر بر نوشتن" نام به بود یمستند لمیف زبانیم یتازگ به سیپار در دویپمپ ژرژ یهنر مرکز 2017مارچ  12فارسی  سیبیبی

 یمردم احوال از شده حساب یشکل به لمیف .گذراند یم نیاو زندان در را روزها نیا لمیف نیا ساخت جرم به که یلمسازیف ؛یمیکر وانیک

 وارهاید نیهم یرو انقالب وقوع با کنند، یم اعالم شاه میرژ با را خود یها مخالفت ها نوشته وارید با یآزاد یایرو در که زند یم حرف

 کدستی وارهاید رفت، یم تصورش که آن از شیپ و جنگند یم هم با وارهاید نیهم یرو مختلف یها گروه زود یلیخ رند،یگ یم جشن

 .ممنوع یسیوارنوید و شوند یم

 روشنفکرانِ لُمپن؟  روشنفکری دینی و آغاز و انجام آن

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

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) «رهای حقوق بشروز نامههفت»

 .شهر نیستخط مشی آرمان

 

دمکراسی حقوق بشر ایران، بیدار زنی، ، فارسی بی بی سیایندیپندنت، ایران وایر، اخبار روز،  ،رانیا کارگران آزاد هیاتحاد منابع این شماره:

های حقوق جامعه المللیبینعفو بین الملل، فدراسیون رادیو فردا، رادیو زمانه، فرانسه،  المللیبینبان حقوق بشر، رادیو دیدهدویچه وله، باز، 

 واشینگتن پُستنقد اقتصاد سیاسی، ازمان ملل، مرکز خبر سگویا نیوز، بشر، 

https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/eva-nanopoulos/will-human-rights-law-actually-protect-us-from-fascism
https://www.opendemocracy.net/ourkingdom/marco-duranti/strasbourg-court-is-anti-democratic-just-as-its-founders-intended
https://www.opendemocracy.net/ourkingdom/marco-duranti/strasbourg-court-is-anti-democratic-just-as-its-founders-intended
https://www.opendemocracy.net/ourkingdom/marco-duranti/strasbourg-court-is-anti-democratic-just-as-its-founders-intended
http://pecritique.com/2017/03/11/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%da%86%d9%87%e2%80%8c%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a6%d9%84-%d9%88%d8%a7/
http://www.bbc.com/persian/iran-features-39248499
https://www.radiozamaneh.com/329471
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78838
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

