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 6 – 1392 2017 مارچ 30 ـ 1396 فروردین 10 ـ  188ـ 187شماره  

__________________________________________________________________________________ 
ندارد. آرمان این  ابستگی، قومی، و هیچ دولتی واقتصادی، 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

گو در قلب آسیا با هدف ایجاد وگفتتبادل اندیشه و  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

 asia.orgcontact@open  

  

 : دو بار در شش سال؟خطر بروز قحطی در سومالی

 IRIN: کِیت هولت/عکس

 نقض فاحش حقوق بشر موارد

 نهادهای دولتی

  دهدی امدادی را نشان میهااقدامفروش چند بیلیون دالری اسلحه در یمن تضاد ننگین با  آمریکا/بریتانیا

نقض جدی حقوق بشر که باعث  بهلحه به عربستان سعودی آمریکا و بریتانیا با فروش چند بیلیون دالری اس 2017مارچ  23الملل عفو بین

بیلیون دالر  5، آمریکا و بریتانیا با هم بیش از 2015مارچ زنند. از زمان درگیری دو سال پیش در رنج ویرانگر غیرنظامیان شده دامن می

میلیون دالر کمک است که این دو  450برابر مبلغ  10. این میزان بیش از انددادهاسلحه به عربستان سعودی، رهبر ائتالف نظامی در یمن، 

http://openasia.org/
http://openasia.org/
../contact@openasia.org
http://www.irinnews.org/analysis/2017/03/28/famine-somalia-twice-six-years
http://assets.irinnews.org/s3fs-public/styles/responsive_large/public/images/201201160738440163.jpg?Q2MZ7nK.q4tlbvflo1WgVzY3ZIFxoHaS&itok=Bi9NjLEU
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/yemen-multibillion-dollar-arms-sales-by-usa-and-uk-reveal-shameful-contradiction-with-aid-efforts/
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دوسال درگیری سه »گوید: الملل در دفتر منطقه ای بیروت می. معاون پژوهش عفو بیناندکردهکشور در دو سال گذشته در یمن عرضه 

ه ای انسانی در یمن به جا گذاشته که ، زندگی هزاران غیرنظامی را در هم کوبیده و فاجعکردهمیلیون تن را وادار به فرار از خانه هایشان 

نیازمند امداد هستند. بسیاری از کشورها با ادامه فروش بیلیون ها دالر اسلحه به رنج مردم  شدتبهمیلیون تن در این کشور  18بیش از 

 یمن افزوده اند.

 

 بمباران مناطق مسکونی موصلعراق 

الملل اعالم کرده است که در بمباران مناطق مسکونی موصل تاکنون صدها غیر نظامی جانشان را از عفو بین 2017مارچ  28رادیو زمانه 

دهد که ارتش عراق و نیروهای ائتالف د، نشان میهای موصل جان خود را از دست دادنتعداد غیر نظامیانی که در درگیری .انددست داده

آمریکا  .اند. چنین رویکردی به معنای نقض آشکار حقوق بشر استتدابیر الزم برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان را به کار نبسته

 کندمسئولیت بمباران مرگبار موصل را رد نمی

 

 دستگیری یا حبس در دو هفته 200بیش از  سرکوب: بالروس

که سرکوب جاری معترضان  اعالم کردندویاسنا  حقوق بشرفدراسیون و مرکز  2017مارچ  17های حقوق بشر المللی جامعهدراسیون بینف

ی اروپا تحریم های علیه بالروس را لغو کرد، دهد که تغییر سیاسی رخ نداده است. یک سال پس از این که اتحادیهنشان می جومسالمت

را در هم بشکند. موج اعتراض  2010ریاست جمهوری سال  انتخاباتمتوسل شده تا بزرگترین اعتراض ها پس از  دولت به سرکوب خشنی

مالیات بر انگل های »ی گسترده در زمان استالین ـ و نیز علیه به اصطالح هااعدامها علیه ساخت مرکز تجاری در نزدیکی کوراپاتی ـ محل 

، فعاالن، نگارانروزنامه. چندین زندانی سیاسی پیشین و رهبر مخالف، شده استوضع کرده، آغاز  که رئیس جمهوری بر بیکاران« اجتماعی

و  ویاسنا مورد حمله غیرقانونی قرار گرفت حقوق بشرمرکز تن دستگیرشده هستند.  200 از جملهو شهروندان عادی  مدافعان حقوق بشر

از او خواستند کلیه معترضان  رئیس جمهوری بالروس بهی در نامه ای سرگشاده وق بشرحقسازمان  48 ده ها تن دستگیر شدند.

 دستگیرشده را آزاد کند.

 

 خشونت طی دستگیری معترضان ازافراطی پلیس اده استف قرقیزستان

معترض در خیابان های بیشکک که  68امروز پلیس طی دستگیری دست کم  2017مارچ  25های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

ن کتک خوردند و کرد. بسیاری از معترضااستفاده صدیر جاپاروف اعتراض داشتند، از خشونت افراطی  پارلمانبه حبس عضو پیشین 

، تنش های سیاسی اوج 2017ریاست جمهوری در نوامبر  انتخاباتدستگیرشدگان از داشتن وکیل مدافع محروم ماندند. در دوره پیش از 

ها، او بر اساس مواد مختلف قانون در مرز قرقیزستان با قزاقستان دستگیر شد. بنا به گزارش 2017مارچ  25گیرد. صدیر جاپاروف روز می

 گیری، شرارت و خشونت علیه یک مقام دولتی متهم شده است. به قتل، گروگان

 

  مدافع حقوق بشر 3محکومیت بالروس   2017در سال  اعدامنخستین حکم بالروس 

شبنم کورور  مدافع حقوق بشرتداوم آزار قضایی ترکیه 

 ارول اوندرواغلو و احمد نسین نگارانروزنامهفینجانچی و 

  جاسوسی سازمان اطالعات از مخالفان در آلمانترکیه  

 کردن اردوغان در سوئد هم جاسوسی میدولت از منتقدا

دقیقه یک کودک  10در آستانه سومین سال جنگ، هر  یمن

 میردمی

نفر در تظاهرات ضد فساد مالی در  700بازداشت  روسیه 

  مسکو

 چند ماه به آغاز قحطی فراگیر در یمن و سومالی   ها پناهجوی سومالیایی در ساحل کشته شدندده منی

 برنده جایزه مارتین انالز در مکانی مخفی & مدافع حقوق بشردستگیری و حبس دکتر احمد منصور  امارات متحده عربی

https://www.radiozamaneh.com/332072
https://www.radiozamaneh.com/332072
https://www.radiozamaneh.com/332288
https://www.radiozamaneh.com/332288
https://www.radiozamaneh.com/332288
https://www.radiozamaneh.com/332288
https://www.radiozamaneh.com/332288
https://www.radiozamaneh.com/332288
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/belarus-hrc-viasna-office-unlawfully-raided-dozens-arrested
https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/belarus/open-letter-to-the-president-of-the-republic-of-belarus-alexander
https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/kyrgyzstan/kyrgyzstan-excessive-use-of-force-by-police-during-arrests-of
https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/belarus/belarus-first-death-sentence-in-2017
https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/belarus/belarus-first-death-sentence-in-2017
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/conviction-of-two-members-of-human-rights-center-viasna-and-the-head
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/turkey-ongoing-judicial-harassment-of-ms-sebnem-korur-fincanci-mr
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/turkey-ongoing-judicial-harassment-of-ms-sebnem-korur-fincanci-mr
https://www.radiozamaneh.com/332145
https://www.radiozamaneh.com/332145
https://www.radiozamaneh.com/332326
https://www.radiozamaneh.com/331927
https://www.radiozamaneh.com/331927
https://www.radiozamaneh.com/331927
https://www.radiozamaneh.com/331927
https://www.radiozamaneh.com/331887
https://www.radiozamaneh.com/331887
https://www.radiozamaneh.com/330412
https://www.radiozamaneh.com/331203
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/united-arab-emirates-arrest-and-detention-in-a-secret-location-of-mr
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 ایران

 صدور سه حکم اعدام برای ابراز عقیده و سخن  ( 2) قزوین(؛ 1) کرمانشاه(؛ 1) سمنان(؛ 2) رازشی: هااعدام

ساله در دیوان عالی کشور به  21 جوان یک اعدام حکم ییدتا

 اتهام توهین به پیامبر اسالم

ی و محیط زیست کامیاران رضا آهنگر، فعال کارگر 

 بازداشت شد

 حکم نهایی کارگر معدن بافق «: تعلیقی شالق»   نگار، پژوهشگر و ناشر دستگیر شدمراد ثقفی، روزنامه

 شد محکوم حبس ماه 6 به گرید بار یهاشم فائزه  گو وکریمیان، نویسنده و مترجم نشریه گفتبازداشت رامین 

 سال زندان یک نوکیش مسیحی  حکم پنجتائید   اینیاحمد یعل نگارروزنامه بازداشت

 عامالن غیردولتی

  داعش مسئولیت دو حمله مرگبار در چچن و بنگالدش را پذیرفت

  عدالت

  2016یابی حرکت صالحیت قضایی جهانی در سال سوریه، عراق، رواندا: سرعت

سابقه یافت. ترایال شتابی بی 2016ی جهانی در سال صالحیت قضای 2017مارچ  27های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

حقوق یی حقوق اساسی و اروپاهای حقوق بشر، مرکز المللی جامعههای همکار خود، ریدِرِس، فدراسیون بیناینترنشنال، به همراه سازمان

کارگیری این اصل را در (، به2016« )3راه را برای عدالت باز کنید شماره »گارزون، در گزارش ساالنه خود،  بالتازار المللی بین و بنیاد بشر

. تحقیقات در سه اندکردههایی را در مورد جرایم ارتکابی در سوریه عنوان ر اتهامکنند. فقط در سال گذشته، پنج کشوپرونده بررسی می 47

تنها امکان دست یافتن به عدالت باشد. صالحیت قضایی جهانی  ممکن استی قضایی کشور دیگر در جریان است. برای قربانیان، این رویه

آید. چند نمونه را رود، ولی این رویه در شرایط دیگری نیز به کار میمی امکان مهمی برای مقابله با معافیت از مجازات در سوریه به شمار

 انداستفاده کردهپرونده  47، سیزده کشور از این اصل در 2016توان نام برد: رواندا، نپال، گواتماال و عراق. تنها در سال می

 

 ی دیدار متهم فراری از دادگاه عمر البشیرالمللی جزایی به پادشاه اردن در بارهبین دادگاه حمایت ی ائتالفنامه

با احترام از پادشاه ملک  (CICC)المللی جزایی دادگاه بین حمایت ائتالف 2017مارچ  27های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

ی عرب سران اتحادیه 28ئیس جمهوری عمر البشیر برای شرکت در نشست کند که با تجدیدنظر در دعوت از رعبداهلل دوم درخواست می

ی معافیت از مجازات پایبند بماند. در صورت سفر رئیس یابی از خاتمههاشمی در اطمینانبه تعهد بلندمدت و نقش پادشاهی اردن

این کشور شود. به عالوه، از اردن ـ که کشور عضو  ی جاری، از پادشاه می خواهیم مانع ورود او بهاردن در هفته جمهوری عمر البشیر به

ی رُم ترتیب دستگیری البشیر را بدهد تا عدالت در المللی جزایی است ـ می خواهیم که با پایبندی به تعهدات در اساسنامهدادگاه بین

 ی او به اجرا درآید.باره

 

 نمایشگاه فدراسیون در ژنو در انتظار عدالت: گینه

تن  157، ورزشگاه کناکری در گینه صحنه کشتار بود: 2009سپتامبر  28روز  2017مارچ  20های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

بودند... از آن  جومسالمتجدی زخمی شدند. همه آنها تظاهرکنندگان  طورِبهزن تجاوز شد و صدها تن  100، به بیش از از کشته شدند

. به منظور تجلیل از هزاران قربانیان کرده استهای آنها را در طلب عدالت همراهی  خانوادهقربانی و  500پس، فدراسیون در حدود 

سخن آنها، فدراسیون و سازمان عضو آن در این کشور، سازمان دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندان در  خشونت دولتی در گینه و شنیدن

هارد از آنها شب ها در خیابان، هارد دعوت کردند با قربانیان در جستجوی عدالت دیدار کند. تامی ترنچگینه از عکاس انگلیسی تامی ترنچ

پردازی های او نگاه تهی اما مصمم اشخاصی در آنجا زیر و رو شده بود، عکس گرفت. چهره معموال در صحنه جنایت که روزی زندگی شان

دهد که در جستجوی عدالت توانستند از هراس شخصی بگذرند و دوباره در قالب قصه گذشته شان فرو بروند. قصه های را نشان می

 دردناکی که پذیرفتند روایت کنند تا دیگر دوباره تکرار نشود.

 

https://iranhr.net/fa/articles/2825/
https://iranhr.net/fa/articles/2823/
https://iranhr.net/fa/articles/2823/
https://iranhr.net/fa/articles/2821/
https://iranhr.net/fa/articles/2821/
https://iranhr.net/fa/articles/2821/
https://iranhr.net/fa/articles/2821/
https://iranhr.net/fa/articles/2828/
https://www.radiozamaneh.com/331461
https://www.radiozamaneh.com/331461
https://www.radiozamaneh.com/330993
https://www.radiozamaneh.com/330993
https://www.radiozamaneh.com/330271
https://www.radiozamaneh.com/330271
https://www.radiozamaneh.com/330271
https://www.radiozamaneh.com/330731
https://www.radiozamaneh.com/330655
http://dw.com/p/2ZPwd
http://www.rsf-persan.org/article17590.html
http://www.radiofarda.com/a/f35_iran_christian_firouzi/28394918.html
https://www.radiozamaneh.com/331608
https://www.fidh.org/21407
https://www.fidh.org/en/issues/international-justice/universal-jurisdiction/syria-iraq-rwanda-universal-jurisdiction-has-gathered-unprecedented
https://www.fidh.org/21408
https://www.fidh.org/en/region/Africa/guinea-conakry/fidh-exhibition-guinea-waiting-for-justice-in-geneva-from-16-march-to
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 المللی جزایی برای نخستین بار غرامت های نمادین فردی اعطا کرددادگاه بین هوری دمکراتیک کنگوجم

های عضو آن در جمهوری دمکراتیک کنگو از رأی امروز فدراسیون و سازمان 2017مارچ  24های حقوق بشر المللی جامعهدراسیون بینف

در پرونده علیه جرمن  دادگاهالمللی جزایی برای اعطای غرامت فردی به قربانیان به درخواست آنها استقبال کردند. شعبه دوم دادگاه بین

مجرم شناخته شد، این رأی را صادر کرد.  2003فوریه  23های جنگی در بوگورو در های علیه بشریت و جنایتجنایت خاطربهکاتانگا که 

یگانه  دادگاهاین دومین رأی در این پرونده است. در رأی نخست، فقط غرامت جمعی اعطا شده بود. بر اساس این رأی نمادین که در تاریخ 

این مبلغ نمادین جبران زخم ها نیست، ولی برای تسکین دادن رنجی است که »یکا به هر قربانی، اعالم شده: دالر آمر 250است، با اعطای 

 «قربانیان کشیده اند.

 

 سپتامبر 11نفر علیه عربستان سعودی به دلیل حمالت  800از  شکایت بیشآمریکا 

 سیاسیو حقوق مدنی 

 سرکوب مخالفان کُرد ترکیه

را به اتهام تروریسم زندانی کرده و با  پارلمانکُردها در عضو حزب دمکراتیک حامی  13دولت ترکیه  2017مارچ  20بان حقوق بشر دیده

شهرداری را در مناطق کُردنشین جنوب شرقی کشور را به دست گرفته است.  82ی،کنترل مستقیم انتخابتعلیق و حبس شهرداران 

ی بیان آنهاست، بلکه دخالت تشکل سیاسی و مشارکت و آزاد مربوط بهنقض حقوق  تنهانهی به شیوه دمکراتیک انتخاب مسؤوالنسرکوب 

. اقدام علیه حزب طرفدار کُردها، حزب دمکراتیک خلق ها، و حزب خواهر آن به نام انددادهکنندگان است که به آنها رأی انتخابدر حقوق 

ای است که نظام پرسی در مورد اصالحیه . این همهداده استآپریل رخ  16پرسی قانون اساسی در حزب دمکراتیک مناطق، در آستانه همه

 خاطربهکند. این تغییر دهد و قدرت را در دست رئیس جمهوری متمرکز میی به ریاست جمهوری تغییر میپارلمانسیاسی ترکیه را از 

و حاکمیت قانون علیه سوءاستفاده رئیس جمهوری از قدرت مورد انتقاد زیادی قرار داشته  حقوق بشرنبود کنترل و تعادل در محافظت از 

 برده در باال با گسترش قدرت رئیس جمهوری مخالف هستند.ت. هر دو حزب ناماس

 
 ی حقوق بشرآزادی موقت راجی بیلیچی، معاون جامعه ترکیه

مارچ  21صبح : اعالم کردق بشر ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوبرنامه 2017مارچ  24های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

ای یک دادگاه تصمیم به آزادی موقت آقای راجی بیلیچی ـ مشروط به کنترل قضایی او ـ گرفت. در نتیجه، از سفر ممنوع شده و باید هفته

ون ضدتروریسم به اتهام دادستان اعالم کرد که تحقیقات علیه آقای بیلیچی را بر اساس قان .ی پلیس در دیار بکر مراجعه کندبار به اداره

ها نامعلوم و محتوای پیگیری و کیفرخواستی را به دادگاه تقدیم خواهد کرد. دالیل مشخص اتهام« رابطه با حزب کارگران کردستان»

  .ببینید موضوع را در اینجاپیشینه  .آئین دادرسی کیفری حتا از وکیل پنهان است 153.2ی پرونده پیرو ماده

 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  &جهانی سازی 

 داردنشین اسرائیل برمیی کوچهافرانسوی با شهرکی گزارش تازه پرده از ارتباط پنج بانک و شرکت بیمه فرانسه/اسرائیل

در فرانسه، همبستگی با زمین، روابط مالی  فلسطینانجمن همبستگی با  2017مارچ  29حقوق بشر  هایالمللی جامعهفدراسیون بین

های حقوق بشر، همبستگی، کنفدراسیون عمومی کارگران و المللی جامعهفدراسیون بینی حقوق بشر فرانسه، جامعهعادالنه در فرانسه، 

فعال در نگهداری و  های اقتصادی اسرائیلیِها و مؤسسهی فرانسوی با بانکهای بیمهشرکتها و الحق در این گزارش پرده از ارتباط بانک

های اند ارتباط مالی بین مؤسسههای امضاکننده انجام دادهتحقیقاتی که سازمان. اندنشین اسرائیل برداشتههای کوچی شهرکتوسعه

ی وابسته به آن کول )و مؤسسهزد: ب ان پ پاریباس، سوسیته ژنرال، کردیت آگریساهای بانکی فرانسوی زیر را آشکار میاسرائیلی و گروه

ها دارای سهام مستقیم یا غیرمستقیم اقلیت در ی این شرکتی وابسته به آن ناتیکسیز( و آکسا. همهکردیت لیونه(، ب پ س اِ )و مؤسسه

 یل هستندنشین اسرائهای کوچهای اقتصادی فعال در شهرکها یا مؤسسهبانک

 

  مهاجر در دریای مدیترانه 140ناپدید شدن بیش از 

 

 بار استخفت 96ها و فعاالن کارگری: دستمزد سال تشکل ایران

https://www.fidh.org/en/issues/international-justice/international-criminal-court-icc/for-the-first-time-icc-awards-symbolic-individual-reparations
https://www.radiozamaneh.com/331079
https://www.hrw.org/news/2017/03/20/turkey-crackdown-kurdish-opposition
https://www.hrw.org/news/2017/03/20/turkey-crackdown-kurdish-opposition
https://www.fidh.org/21393
https://www.fidh.org/21354
https://www.fidh.org/21415
http://www.bbc.com/persian/world-39436367
https://www.radiozamaneh.com/331260
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 دفاع از حقوق بشر

 در کمیک استریپ ساالنه 2016المللی به نگاه فدراسیون بین

رعایت حقوق بشر در اثر توجه به منافع اقتصادی، مبارزه با تروریسم و  2017مارچ  23 ایران بشر حقوق یهاجامعه یالمللنیب ونیفدراس

ها: رومَن رونزئو )و هنرمندان ومت کنیم و دست به عمل بزنیم! طراحی و طرحگری به پایین ترین حد رسیده است. مقارشد افراطی

ن حِبری مجرم شناخته شد: حکمی سنگال/چاد ـ حسی. . کمیک استریپ در اینجاهای طرفدار صلحمیهمان( در همکاری با کاریکاتوریست
 علیه هایجنایت ارتکابِ شکنجه، خاطربه دیکتاتور پیشین چاد را آفریقا دادگاه یالعادهفوق یشعبه 2016 مه 30 روزتاریخی برای آفریقا: 

 محکوم ابد حبس به ،1990تا  1982جنگی در موارد پرشمار، از جمله جرایم مربوط به خشونت جنسی در چاد از  هایجنایت و بشریت

 ها کمک کرده است....به قربانیان این جنایت 1999های حقوق بشر از سال المللی جامعهفدراسیون بین. کرد

 

 بردارید و دکتر ناصر بن غیث را آزاد کنید حقوق بشردست از تظاهر به رعایت  امارات متحده عربی

الملل و سازمان عفو بین از جمله حقوق بشرسازمان  9فدراسیون در ائتالف با  2017مارچ  28های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

و  دانشگاهت متحده عربی خواستند دکتر ناصر بن غیث، اقتصاددان سرشناس، استاد امارا مرداندولتجهانی مبارزه با شکنجه امروز از 

انگاری برد. ائتالف همچنین از امارات متحده عربی خواست به جرمدر زندان به سر می 2015آگوست ، را آزاد کنند. او از مدافع حقوق بشر

و گردهمایی را رعایت کند. بن غیث با پنج اتهام روبروست که فقط به آمیز خاتمه دهد و آزادی بیان، آزادی تشکل بیان و مخالفت صلح

ی امارات متحده عربی و مصر و هادولت حقوق بشرآمیز از کارنامه توییت های در انتقاد صلح از جملهآمیز او مربوط است، فعالیت های صلح

توییت  خاطربهسال زندان  10ی سرشناس به دانشگاهمحکومیت گویی در هر دو کشور. ، آزادی و پاسخحقوق بشرفراخوان به رعایت بیشتر 

 .ی به آزادی بیان استوحشتناکها ضربه 

 
 گزارش شورای دولت حکم بستن مرکز الندیم را غیرقانونی دانست رمص

: در پی شکایت اعالم کردنظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ی برنامه 2017مارچ  24های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

. باید در نظر داشت که نظر شورای دولتی الزام آور اعالم کردکارکنان کلینیک الندیم، شورای دولتی حکم بستن این مرکز را غیرقانونی 

 بگیرد. شود تا در صورت صالحدید آن را در نظرصادرکننده حکم ارجاع می دادگاهنیست و به 

 

 جهان در مقابل فرصتی تاریخی برای ممنوعیت سالح های هسته ای

لمللی الغای سالح های هسته ای بر این اعتقاد هستند که زمان االملل، اُکسفام و کمپین بینعفو بین 2017مارچ  24الملل عفو بین

 از جمله، مالکیت، تولید و انتقال سالح های هسته ای رسیده است. هیچ کشوری، استفادهی پیمانی برای ممنوع کردن در باره وگوگفت

المللی، چندجانبه گری و مان دفاع از حقوق بین، نباید دارای سالح های هسته ای باشند. اکنون زسازمان مللاعضای دایمی شورای امنیت 

 2017پیمان منع سالح های هسته ای در  مربوط بههای وگوگفتباید با استفاد از این فرصت در  هادولتالمللی است. کلیه نهادهای بین

 زودرس؟ یمرگ ای یخیتار یگام ؛یاهسته یهاسالح منع مذاکراتگزارشی دیگر:  شرکت کنند.

 

  های پهپادی آمریکا پایان دهدباید به نقش بریتانیا در حمله اطالعاترئیس تازه مرکز گردآوری  بریتانیا

( خواهد شد. این ستاد نهاد GCHQکه جرمی فلمینگ رئیس ستاد ارتباطات دولت ) اعالم کردوزارت خارجه  2017مارچ  20 ویپریر

. شده است متهمهای پنهانی پهپادی آمریکا در نقاطی مثل یمن امنیتی بریتانیا است که مستقیم در کمک به حمله اطالعاتگردآوری 

. سال گذشته، تحقیق اینترسپت نشان اندشده، منجر کودکانزنان و  از جملهبه مرگ صدها غیرنظامی،  های پنهانی پهپادی آمریکاحمله

چندین مأمور در ... ستاد ارتباطات دولت »تعیین هدف ها ـ را  از جملههای پنهان آمریکا در یمن ـ داد که بعضی از جنبه های برنامه حمله

ی مشارکت احتمالی بریتانیا در برنامه پهپادهای آمریکا ابراز نگرانی کرده و از در باره پارلمان حقوق بشرکمیته مشترک .« انددادهانجام 

رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در پی حمله به دهکده ای « روشن کند.»دولت خواسته درک خود از پایه های حقوقی این پشتیبانی را 

. یافته های ریپریو شده استخط مشی پهپادی خود با انتقاد روبرو  خاطربهند، تن کشته شد 23که دست کم  2017در یمن در ژانویه 

 80دهد که در میان غیرنظامیان کشته شده در این حمله یک نوزاد، یک دختر بچه هشت ساله و یک ریش سفید قبیله به سن نشان می

 سال وجود داشتند. 

 

https://www.fidh.org/21392
https://www.fidh.org/local/cache-vignettes/L1200xH8020/rabd_2016_en_def-118eb.jpg
https://www.fidh.org/local/cache-vignettes/L1200xH8020/rabd_2016_en_def-118eb.jpg
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/united-arab-emirates-stop-paying-lip-service-to-human-rights-and
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/uae-prominent-academic-jailed-for-10-years-over-tweets-in-outrageous-blow-to-freedom-of-expression/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/uae-prominent-academic-jailed-for-10-years-over-tweets-in-outrageous-blow-to-freedom-of-expression/
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/egypt-state-council-s-report-declared-illegal-the-administrative
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/egypt-state-council-s-report-declared-illegal-the-administrative
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/the-world-faces-a-historic-opportunity-to-ban-nuclear-weapons/
http://dw.com/p/2a6j4
http://www.reprieve.org.uk/press/new-gchq-chief-must-halt-uk-role-covert-us-drone-strikes-reprieve-comment/
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جوی جهنمی برای ومان نکنید: جستلطفاً فراموشسوریه 

 یافتن زندانیان ناپدید شده 
انتقاد نهادهای حقوق بشری از وضع پناهجویان در یونان  

 جزایر 

 

 ایران
  ای نیستهیچکس پاسخگوی بازداشت فعاالن رسانه  مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران تمدید شد

 به راه افتادن کمپین کشیدن کارتون برای هنرمند زندانی،

 مهدی رجبیان

  
انی عقیدتی الدین خانجانی، زندنگرانی از سالمت جمال

 ساله 83

 

 زنان

 مارس 8آمیز آزار قضایی زنان دستگیرشده در تظاهرات صلح روسیه

فدراسیون و سازمان عضو آن مرکز ضدتبعیض مموریال دستگیری زنان  2017مارچ  17های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

کردند. بعضی از زنان شعارهایی را در اعتراض به  محکومدر پترزبورگ را  2017مارس  8شرکت کننده در تظاهرات خودانگیخته روز 

کردند. تی را در حوزه های اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی حمل میخشونت خانگی و محافظت از حقوق بازتولید زنان و برابری جنسی

و حامالن شعارها، اشخاصی که سرود می  اندکردهمقررات برگزاری مراسم را نقض « زنانی با نظریات فمینیستی»که  اعالم کردپلیس 

تن دستگیر شدند و اکثریت  14در مجموع  خواندند و کسانی را که سعی می کردند در همبستگی در کنار یک دیگر بمانند، دستگیر کرد.

ی پلیس هااقدامآنها به نقض مقررات برگزاری مراسم و سرپیچی از دستورهای پلیس متهم شدند. چند تن از زنان دستگیرشده در اثر 

 زخمی شدند.

 

 حافظان زنان آزار دیدهم ،بادیگاردهای زن پانیااس  محیط زیست و جنسیت

 ایران
 هستند زن شوراها انتخابات ینامزدها درصد 6 تنها   زنان و انتخابات شوراها: نبرد در شهرهای ضد زن

   فرهنگ و اندیشه

 ی دو بدیلارهکاوش در ب

که با الهام از حزب  آلترناتیو بریتانیاکه حزبی سیاسی با رشد سریع است و نیز  آلترناتیوِتبا کوشندگان  2017مارچ  29 دمکراسی باز

ها توجه زیادی داریم. اما ما به حزب ـ جنبشپرسش: »یم. اکرده وگوگفتخودشان را به راه انداخته اند، « انقالب دوستانه» دانمارکی
پاسخ: این تأکید مهم است که  تاکنون ندیده ایم که حزبی در یک کشور باشد و جنبشی در کشور دیگر داشته باشد. چه خبر است؟

کنیم، می گوییم ما در وهله نخست یک صحنه ب سیاسی است. وقتی ما خودمان را در دانمارک توصیف میآلترناتیو بسیار بیش از یک حز

 10دانمارک در حال حاضر  پارلمانشود. ما یک حزب سیاسی هستیم و در سیاسی هستیم. در این صحنه رویدادهای زیادی دیده می

تواند رخ بدهد اما تا زمانی که با شش ارزش ستیم. در این صحنه همه چیز مینماینده داریم. اما جنبش، آموزش و آلترناتیو فرهنگی هم ه

 ما هماهنگ باشد و در جهت درستی پیش برود که ما مایلیم جهت جامعه باشد.

 

 های همیشگی باقی نخواهد ماندی اروپا در صورت ادامه روشاتحادیه

ی اروپا در جهت ها و با سرعت های مختلف یانیس واروفاکیس ـ آزاد کردن حرکت کشورهای عضو اتحادیه 2017مارچ  29 باز یدمکراس

مختلف و روشی عجیب برای متحد کردن آنها در دفاع از راهی  ییان ساکن کشورهایاروپادقیقا روش غلطی برای توجه به دغدغه های 

ی اروپا و بریتانیا خطر به با دو تناقض روبروست که هر دو برای اتحادیه اروپایکسان برای حرکت به جلوی این قاره است. با آغاز برکزیت، 

ی که «هندسه متغیر»درخواست آن را برای  در اصل برلین و تا حدی پاریسرود چون ی اروپا بیرون میروند. بریتانیا از اتحادیهشمار می

ی اروپا بدهد، رد کردند. با وجود این، نتیجه مستقیم برکزیت این است به بریتانیا اجازه کنار ماندن از بعضی از معیارهای اساسی اتحادیه

. این تناقض نخست آسانتر قابل درک است، اندکرده انتخابی اروپا راه اتحادیه عنوانبهکه برلین و پاریس اکنون ایده هندسه متغیر را 

... اما حاال خانم کرده بودچند سرعته مخالفت  اروپاا ایده تبدیل شکست به فضیلت است. صدراعظم آلمان سالها ب اروپاچون روش سنتی 

https://www.radiozamaneh.com/331018
https://www.radiozamaneh.com/331018
https://www.radiozamaneh.com/330524
https://www.radiozamaneh.com/330524
https://www.radiozamaneh.com/330524
https://www.radiozamaneh.com/331542
https://www.radiozamaneh.com/330328
https://www.radiozamaneh.com/330328
https://www.radiozamaneh.com/330328
https://www.radiozamaneh.com/332005
https://www.radiozamaneh.com/332005
http://www.radiofarda.com/a/f9-iran-khanjani-bahai-leader-prison/28389319.html
http://www.radiofarda.com/a/f9-iran-khanjani-bahai-leader-prison/28389319.html
http://www.radiofarda.com/a/f9-iran-khanjani-bahai-leader-prison/28389319.html
https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/russia/russia-women-demonstrators-arrested-by-police-in-saint-petersburg-on
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=79088
https://www.radiozamaneh.com/331896
https://www.radiozamaneh.com/332273
http://dw.com/p/2a21f
https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/indra-adnan-pat-kane-adam-ramsay-rosemary-bechler-uffe-elbaek-rasmus-nordqvist/in
http://murmur.dk/denmark-is-rich-enough/
http://murmur.dk/denmark-is-rich-enough/
https://www.thealternative.org.uk/
https://www.thealternative.org.uk/
https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/yanis-varoufakis/eu-cannot-survive-if-it-sticks-to-business-as-usual
http://www.economist.com/news/britain/21700384-our-final-brexit-brief-argues-multispeed-europe-suits-britainand-others-charms
http://www.economist.com/news/britain/21700384-our-final-brexit-brief-argues-multispeed-europe-suits-britainand-others-charms
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چند سرعته برای نگه داشتن وحدت این بلوک ضروری است... ادامه روش های  اروپاکنند که گمان می اروپامرکل و رهبران دیگر 

کند که منطقه یورو از آن نجات بحران اساسی در ایتالیا ایجاد  ممکن استهمیشگی که گزینه دلخواه دستگاه رهبری است، به زودی 

نخواهد یافت. تنها گزینه مورد بحث فدراسیون منطقه یورو با بودجه مشترک کم است که برلین در عوض کنترل مستقیم بر بودجه های 

اوضاع منطقه یورو  ملی فرانسه، ایتالیا و اسپانیا خواهد پذیرفت. حتا اگر این رخ بدهد که با توجه به شرایط سیاسی بعید است، برای تثبیت

 بسیار کم و بسیار دیر است.

 

 شونددیدار میکه زمانی در سایه بودند پ اروپااحزاب نئوفاشیستی 

رابرت اِسوِک با احترام و سر خمیده دسته گلی به سرخی خون بر پای تنها مجسمه جوزف تیسو، رهبر  2017مارچ  19نیویورک تایمز 

کار جنگی اعدام شد، قرار داد. سازمان جنایت عنوانبه 1947فاشیست زمان جنگ در اسلواکی و کشیش همکار نازی ها که در سال 

تازگی و به اندشدهاشیست رابرت اِسوِک به نام جنبش احیای اسلواکی سالها گروه کوچکی بیش نبود. اما حضار او اکنون بیشتر فرهنگی نئوف

فریاد کردند. رابرت اِسوِک به قدری « آماده باش»تن با او برای بزرگداشت گذشته فاشیستی این کشور گرد آمدند و سالم فاشیستی  200

که زمانی در  اروپاشرکت کند. نئوفاشیست های  پارلمان انتخاباتخواهد جنبش خود را به حزب تبدیل و در یجسارت پیدا کرده که م

و وارد  انتخابشوند. در اسلواکی، نئوفاشیست ها دوباره پدیدار می اروپاسایه بودند اکنون چندین دهه پس از هجوم نازی ها در مرکز 

مید که حاکمیت فردی قدرتمند را جایگزین آنها کنند. احزاب ملی گرا در سال های اخیر در شوند با این اهای چند حزبی می پارلمان

نظریات نئوفاشیستی دارند.   حزب ملی دمکراتیک در آلمانو  طالیی در یونان طلوعند، اما فقط بعضی از آنها مثل گرفته اپا  اروپاسراسر 

در عوض، تأثیر اساسی تر این بعضی ها مثل جابیک در مجارستان نظریات افراطی دست راستی دارند ولی با فاشیسم کامل فاصله دارند. 

ویژه ها با میزان موفقیت آنها در هل دادن احزاب اصلی در جهت ملی گرایی قاطع تر برای کاهش در از دست دادن هواداران خود ـ بهگروه

ی پارلمان انتخاباتر شود. در اسلواکی، نئوفاشیسم پیش رفته است و حزبی به رهبری ماریان کُتلِبا ددر مورد مهاجرت ـ اندازه گرفته می

، او و اعضای حزب اونیفورم های زمان جنگ را از تن در آوردند و نوک پارلمانرا برد. در پی ورود به  کرسی 150 کرسی از 14سال گذشته 

 حمله را از یهودیان به مهاجران و اقلیت رُما متوجه کردند.... 

 

 «مردم»شدن درباره ترامپ، فاشیسم و چگونگی ساختهوگو با جودیت باتلر گفت

 

 گاردین - های اجتماعی احمقم کردند!رسانه

 شهرآرمان

 شهربشر آرمانآنالین حقوق  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 ها 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 ایم منبع نشر ترجمه آنها را ذکر و منبع اصلی این اسناد را نیز ارایه کنیم تا خواننده عالقهایم و در همه جا کوشیدهگرفتهبر

 «.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، اعالمیهانتشارات، مقاله در این بخش  مجموعه

 

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

 .شهر نیستخط مشی آرمان

 

رادیو فردا، رادیو زمانه، بان حقوق بشر، دویچه وله، دیدهدمکراسی باز، حقوق بشر ایران، ، فارسی بی بی سیاخبار روز،  منابع این شماره:

 نیویورک تایمزهای حقوق بشر، جامعه المللیبینعفو بین الملل، فدراسیون (، IRINای )اطالعات منطقهی ترکیبهای شبکه ریپریو،
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