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 6 – 1392 2017 مارچ 2 ـ 1395 اسفند 12ـ   184شماره 

__________________________________________________________________________________ 
دارد. آرمان این ن ، 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

ر قلب آسیا با هدف ایجاد گو دوتبادل 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  

  

 اندها به حد انفجار رسیدهنابرابری :ایرانی اقتصاددانان

 ان: تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایرعکس

 نقض فاحش حقوق بشر موارد

 اندشده یجنگ تیجنا مرتکب حلب در دو هر انیشورش و هیسور دولت: ملل سازمان گزارش

 نهادهای دولتی

  در روابط با عربستان سعودی« یک بام و دو هوا»خاطر دورویی به بریتانیا

ادگاه عالی برای تعیین این که فروش اسلحه بریتانیا مقررات دولت را در مورد فروش اسلحه مورد استفاده د 2017فوریه  22ایندیپندنت 

جنگ یمن، بریتانیا  است. در حین بررسی قضایی فروش اسلحه طی بررسی قضاییکند مشغول نقض می های جنگیارتکاب جنایتبرای 

در روابط با عربستان سعودی شده است. فیلم ساز بریتانیایی جیمز جونز که نقض حقوق بشر را « یک بام و دو هوا»متهم به سیاست آشکار 

رابطه  در« بیش از پیش»در فیلمش به نام افشای عربستان سعودی فاش کرده، گفت: با وجود موارد فراوان نقض حقوق بشر، بریتانیا هنوز 

شالق زدن در برابر چشمان مردم به نزدیکی با متحد خود قرار دارد. او گفت: مجازات های رایج در عربستان سعودی از جمله گردن زنی و 

شهروندان سعودی بیشترین دهند که تفاوتی با رقه که زیر کنترل داعش است، ندارد. اسناد فاش شده داعش نشان می وبالگ نگار سعودی

http://openasia.org/
http://openasia.org/
../contact@openasia.org
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78529
http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5869
http://www.bbc.com/persian/world-39128972
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/uk-britain-saudi-arabia-hypocritical-relationship-isis-yemen-weapons-trade-war-crimes-high-court-a7593231.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/arms-exports-saudi-arabia-yemen-no-judgement-international-humanitarian-law-theresa-may-cluster-a7538601.html
http://www.independent.co.uk/voices/saudi-arabia-yemen-air-strikes-britain-arms-sales-high-court-case-patrick-cockburn-a7570941.html
http://www.independent.co.uk/voices/saudi-arabia-yemen-air-strikes-britain-arms-sales-high-court-case-patrick-cockburn-a7570941.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/raif-badawi-wife-ensaf-haidar-blogger-jailed-saudi-arabia-torture-lashes-flogging-a7035146.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/raif-badawi-wife-ensaf-haidar-blogger-jailed-saudi-arabia-torture-lashes-flogging-a7035146.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/raif-badawi-wife-ensaf-haidar-blogger-jailed-saudi-arabia-torture-lashes-flogging-a7035146.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-documents-leak-reveals-profile-of-average-militant-as-young-well-educated-but-with-only-basic-a6995111.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-documents-leak-reveals-profile-of-average-militant-as-young-well-educated-but-with-only-basic-a6995111.html
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. به گفته سازمان ملل، در یمن که ائتالف زیر رهبری عربستان سعودی شورشیان حوثی را دهندشمار اعضای خارجی داعش را تشکیل می

و میلیون ها تن با گرسنگی و بدون بهره از آب و مراقبت  اندغیرنظامی در جنگ دو ساله کشته شده 10.000بیش از کند، بمباران می

 پزشکی مانده اند.

 صدها کودک در معرض گرسنگی شدید هستند یمن  یداخل و یخارج خبرنگاران با برخورد در اهیس کارنامه هیترک

 ایران

(؛ 2) ارومیه(؛ 1) کرمانشاه (؛1) قروه؛ (2) ایالم :اعدام 7

 (1) بندرعباس

 وخیم استنگار روزنامهوضعیت جسمی طاهره ریاحی  

 هفته کی در یاسیس و یمدن فعال 5 بازداشت   حکم قطع دست یک سارق قطعی شد

 وجرح دو زندانی سیاسی هنرمند در اوینضرب  شناس به ارگ علیشاه تبریزجلوگیری از ورود زنان باستان

 کوتاه طنز کی انتشار لیدل به روزنامه کی فیتوق  شدند بازداشت مشهد در یمهمان کی در نفر 44

 عامالن غیردولتی

 'روزانه ده حمله علیه پناهجویان انجام شده است' 2016در سال  آلمان

  عدالت

 مانندالمللی جزایی میگامبیا و آفریقای جنوبی عضو دادگاه بین

اعالم کرد که تصمیم رئیس  2016فوریه  22دادگاه عالی آفریقای جنوبی روز  2017فوریه  24بشر های حقوق المللی جامعهفدراسیون بین

المللی جزایی خالف قانون اساسی است و رئیس جمهوری زوما باید ی دادگاه بینجمهوری آفریقای جنوبی برای خروج از اساسنامه

ی یر کل سازمان ملل تأیید کرده بود که گامبیا تصمیم به خروج از اساسنامهفوریه دب 17ی خروج را پس بگیرد. پیش از آن در روز اطالعیه

ی حاکمیت قانون و حرکت رئیس جمهوری تازه های ما از غلبهماند. سازمانالمللی جزایی را لغو کرده و عضو آن باقی میدادگاه بین

ه تقویت حقوق بشر و پایان دادن به معافیت از مجازات تجلیل ی گامبیا آداما بارو و رئیس جمهوری آفریقای جنوبی زوما در رابرگزیده

 کنیم.المللی تشویق میهای بینی رُم را به پشتیبانی از قربانیان جنایتی کشورهای عضو اساسنامهکنند. ما کلیهمی

 توان زدحاکمیت سرکوب، حرف از بخشش نمیدر شرایط  ایران

المللی گفتگو درباره دادخواهی با عبدالکریم الهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین 2017فوریه  26ی دفاع از حقوق بشر در ایران امعهج

اند در کجاست؟ مواجه شدهمعنی دادخواهی چیست و اهمیت آن در جوامعی که با فاجعه  :از جملههایی با پرسش ،های حقوق بشرجامعه

ای مثل ایران در جامعه دادخواهی در پرونده سرکوب سیاسی مخالفان توسط حکومت چه فرقی با دادخواهی در یک پرونده شخصی دارد؟

م که هنوز در دوران گذار نیستیم، هدف نهایی از دادخواهی چیست؟ وقتی که امکان حصول چنین شرایطی نیست، دادخواهی به دنبال کدا

های گذشته را می دهند. دستاورد است؟ برخی هستند که با توجه به شرایط ایران پیشنهاد نادیده گرفتن یا مسکوت گذاشتن جنایت

گویند با توجه به شرایطی که ما در آن قرار داریم، راهی جز این وجود ندارد تا کنند. میبرخی هستند که پیشنهاد بخشش را مطرح می

های اخیر از بعضی افراد قدرتمند که در گذشته متهم به مشارکت در رسد در ساله دموکراتیک فراهم شود. به نظر میزمینه گذار به جامع

شود. این نوع از اعاده حیثیت هم در مورد حکومت شاهنشاهی اتفاق افتاده و هم در مورد برخی حاکمان اند، اعاده حیثیت میجنایاتی بوده

 ست. چگونه چنین چیزی ممکن است؟جمهوری اسالمی بوجود آمده ا

 سیاسیو حقوق مدنی 

 هاگزارش: فراخوان برای اصالحات فوری در زندان تایلند

اعالم  ( امروز با انتشار گزارشیUCLی آزادی مدنی )و اتحادیهفدراسیون  2017فوریه  28های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

ها فراهم کرده است. در این ها شرایط را برای نقض کامل حقوق بشر در زندانکردند: قصور مداوم تایلند از اجرای اصالحات جامع در زندان

ی آزادی مدنی با بررسی وضعیت ، فدراسیون و اتحادیه«ها در تایلند پس از کودتانپشت دیوارها ـ نگاهی به شرایط زندا»گزارش با عنوان 

ترین مسأله ازدحام مهم ..دهند.المللی که این کشور عضو آنهاست، نشان میهای بینها نقض تعهدات تایلند را بر اساس عهدنامهدر زندان

گذر سالیان پیوسته افزایش یافته و این کشور از امتیاز منفی داشتن بیشترین ها در تایلند در های تایلند است. جمعیت زنداندر زندان

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-documents-leak-reveals-profile-of-average-militant-as-young-well-educated-but-with-only-basic-a6995111.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-documents-leak-reveals-profile-of-average-militant-as-young-well-educated-but-with-only-basic-a6995111.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-documents-leak-reveals-profile-of-average-militant-as-young-well-educated-but-with-only-basic-a6995111.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yemen-civil-war-civilian-death-toll-10000-killed-40000-injured-conflcit-un-reveals-a7530836.html
http://dw.com/p/2YJxt
https://www.radiozamaneh.com/327470
https://www.radiozamaneh.com/327470
https://iranhr.net/fa/articles/2801/
https://iranhr.net/fa/articles/2801/
https://iranhr.net/fa/articles/2802/
https://iranhr.net/fa/articles/2802/
https://iranhr.net/fa/articles/2802/
https://iranhr.net/fa/articles/2802/
https://iranhr.net/fa/articles/2803/
https://iranhr.net/fa/articles/2803/
https://iranhr.net/fa/articles/2804/
http://zeitoons.com/26690
https://www.radiozamaneh.com/327378
https://iranwire.com/fa/features/20973
https://www.radiozamaneh.com/327560
https://www.radiozamaneh.com/327560
https://www.radiozamaneh.com/327560
https://www.radiozamaneh.com/327097
https://www.radiozamaneh.com/327097
https://www.radiozamaneh.com/327097
http://www.radiofarda.com/a/o2-arrest-party-iran/28331547.html
http://dw.com/p/2YNKu
http://www.bbc.com/persian/world-39096804
https://www.fidh.org/21277
https://web.facebook.com/lddhi.fidh/posts/1247699918600607:0
https://www.fidh.org/21285
https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_thailand_688a_web.pdf
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( ASEANآن ی کشورهای جنوب شرقی آسیا )آسِهجمعیت زندانی و باالترین میزان زندانی کردن در میان کشورهای عضو اتحادیه

ها دارای جمعیتی بیش از دو دهند که این زندانمیها نشان درصد کلِ جمعیت زندان 91برخوردار است. آمار و ارقام موجود مربوط به 

 درصد ـ هستند. 224برابر ظرفیت اسمی ـ به میزان 

  حقوق بشری شکنجه در شورای بیانیه مشترک در باره

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

های ی مجازات اعدام و ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتبرای الغای شکنجه در بیانیه مشترکی از برگزاری میزگرد در باره

مانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در شورای حقوق بشر استقبال کردند. این موضوع پذیرفته شده، از جمله به وسیله کشورهایی که هنوز ظال

اند، که بعضی از روش های اعدام و پدیده انتظار برای اعدام رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز به شمار مجازات اعدام را ملغا نکرده

آور ممنوع شده است. با وجود این، مفهوم رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز  المللی بر اساس قاعده آمره الزامه در حقوق بینرود کمی

کنیم صدور مجازات اعدام صرفنظر از شرایط پیرامون آن و شرایط اجرای آن کند و باید آن را پویا تفسیر کرد. ما فکر میتکامل پیدا می

 های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز  است.عیت شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتناقض ممنو

 ه دادرسی شدسال حبس بار دیگر خواستار اعاد 23محمد نظری پس از تحمل  ایران

 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  &هانی سازی ج

 سازمان ملل را از توقف پیشرفت در رسیدگی به قربانیان آلودگی مطلع کرد اننماینده مردم محلی کارشناس برزیل

خانواده قربانی  300فوریه، خانم الیویرا، فعال برزیلی که نماینده بیش از  27روز  2017مارچ  1های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

گران ویژه سازمان ملل و ی وضعیت به گزارشاست، اطالعاتی در باره آلودگی ناشی از  صنایع معدنی و فوالد در جامعه پیکیا دِ بایکسو

های مشخص برای کاهش آثار ویرانگر آلودگی دایمی بر سالمت مردم محلی هیأت دایمی برزیل در سازمان ملل ارایه کرد. او بر فقدان اقدام

های المللی جامعهاکید کرد. نمایندگان فدراسیون بینهای مربوط تو عدم پیشرفت در توافق امضا شده بین دولت، مردم محلی و شرکت

 دهی به او کمک کردند.در گزارش« کلیساها و معادن»حقوق بشر و یکی از اعضای هیات شبکه 

 2016پناهجو در سال  500هزار و 7جان باختنِ حدود   چرخشی تاریخی در سیاست فلسطینی تل آویو اسرائیل

 ایران
 اعالم شدخانوار متوسط  حداقل هزینه زندگی ماهانه یک  اندها به حد انفجار رسیدهنابرابری

 جنبش افزایش دستمزد و آستانه تحمل گرسنگان   تومان هزار 500 و ونیلیم دو :کارگران شتیمع سبد

 درصدی مرگ بر اثر حوادث کاری در ایران 4،1افزایش   میلیون، حقوق ما یک میلیون 4: خط فقر بازنشستگان

 میلیون نفر زیر خط فقر  11رئیس کمیته امداد:   درصد جمعیت است 10درصد منابع در اختیار  90: وزیر کار

 دفاع از حقوق بشر

  ی اروپای حقوق بشر به شورای مشترک با اتحادیهتوصیه های اساسی در باره الجزایر

المللی دیگر در آستانه برگزاری شورای فدراسیون و چندین سازمان بین 2017فوریه  24های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

هایی را برای ترویج حقوق بشر و دفاع از آن، از جمله برابری زنان و واستند اقدامی اروپا خی اروپا با الجزایر از اتحادیهمشترک اتحادیه

 عنوان هدف اصلی در روابط با الجزایر در دست بگیرد. مردان را به

 شورای حقوق بشر باید به نقض حقوق بشر توجه نشان دهد سودان جنوبی

سازمان دیگر با توجه به وقایع جدی جاری در سودان جنوبی  37فدراسیون و  2017فوریه  23های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

حقوق بشر سودان جنوبی را و از این شورا خواستند: ماموریت کمیسیون  نامه سرگشاده ای را به شورای حقوق بشر منتشر کردندامروز 

جاری المللی توجه نشان دهد؛ به نقض حقوق بشر خاطر جرایم گذشته و کنونی بر اساس حقوق بینگویی بهتمدید کند؛ به ضرورت پاسخ

 در سودان جنوبی رسیدگی کند.

https://www.fidh.org/en/issues/death-penalty/hrc34-statement-on-torture-by-the-world-coalition-against-death
https://www.radiozamaneh.com/327345
https://www.fidh.org/en/issues/globalisation-human-rights/business-and-human-rights/community-representative-informs-un-special-procedures-on-lack-of
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78588
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78588
https://www.radiozamaneh.com/326923
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78529
https://www.radiozamaneh.com/327495
http://www.radiofarda.com/a/f6_iran_workers_wage_salary/28340949.html
https://www.radiozamaneh.com/327533
https://www.radiozamaneh.com/327555
https://www.radiozamaneh.com/327576
https://www.radiozamaneh.com/327579
http://www.bbc.com/persian/iran-39095669
https://www.fidh.org/en/international-advocacy/european-union/eu-algeria-association-council-key-recommendations-on-human-rights
https://www.fidh.org/en/region/Africa/south-sudan/human-rights-council-must-address-ongoing-human-rights-violations-in
https://www.fidh.org/en/region/Africa/south-sudan/human-rights-council-must-address-ongoing-human-rights-violations-in
https://www.fidh.org/IMG/pdf/joint_open_letter_south_sudan.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/joint_open_letter_south_sudan.pdf
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  نگاران و فعاالن در خطرروزنامه پاکستان

ی نگاران، وبالگ نگاران، فعاالن جامعههایی را برای محافظت از روزنامهباید فوری اقدام مردان پاکستاندولت 2017مارچ  1الملل عفو بین

برند، انجام دهد. این سازمان در نامه ای های خشونت بار به سر میکه در خطر دایمی، تهدید و حمله مدنی و دیگر فعاالن حقوق بشر

 ی فعالیت های افترازنی و تهدیدهای علیه منتقدان گزارش داد. سرگشاده به وزیر کشور پاکستان در باره

  نبودِ عدالت در مورد قتل برتا کاسِرِز هشداری به فعاالن هندوراس

کاسِرِز پیام نبود تحقیقات موثر برای یافتن آمران قتل خشونت بار فعال محیط زیستی برتا  2017فوریه  27الملل عفو بین

های مردمی و بومی کاسِرِز، رهبر و یکی از بنیانگذاران شورای سازمانبرتا دهد. منتقدان مخالف با قدرت میترسناکی به 

در خانه اش در شهر ال اسپرانزا به ضرب گلوله کشته شد. او سال ها علیه ساخت سد آگوا زارکا به  2016مارچ  2هندوراس، روز 

 بود. علت خطر آن برای مردم بومی لنکا مبارزه کرده

 در غزه ناقض حقوق بشر است« قانون پیکارگران غیرقانونی» اسرائیل

اسرائیل باشندگان غزه را بر اساس بان حقوق بشر امروز اعالم کردند: مرکز حقوق بشر المیزان و دیده 2017مارچ  1بان حقوق بشر دیده

سازد. اسرائیل پس از خروج از نوار غزه در سال معنا میکند که هرگونه رسیدگی قضایی و موازین دادرسی را بیقانون مبهمی بازداشت می

 2016دسامبر  16 باشنده فلسطینی را بر اساس قانون بازداشت پیکارگران غیرقانونی به زندان انداخته است. روز 18تاکنون  2005

دادگاهی در بیرشِبا بازداشت منیر حمدا را برای دومین بار به مدت شش ماه تمدید کرد. اوتنها کسی که در حال حاضر بر اساس این قانون 

شمار در حبس است. دادگاه بر اساس گزارش مخفی امنیتی که در اختیار وکالی حمدا قرار نگرفت، نظر دولت را پذیرفت که او تهدیدی به 

رود. اسرائیل همچنان بر اساس قانون متفاوتی صدها فلسطینی را بدون اتهام در کرانه باختری، شامل بیت المقدس شرقی، و خود می

 اسرائیل در زندان دارد.

  گزارش حقوق بشر وزارت خارجه: کمک دولت به بدترین مجریان اعدام در جهان بریتانیا

بنا به گزارشی تازه، بریتانیا به بسیاری از کشورهایی که وزارت خارجه نسبت به اجرای مجازات اعدام در آنها نگران  2017فوریه  25ریپریو 

فوریه منتشر و نقضِ فاحشِ حقوق بشر در مصر،  8ارزیابی تازه خود را در روز کند. وزارت امور خارجه است، کمک امنیتی و قضایی می

ارایه کرد. با وجود این، بریتانیا در بسیاری از این کشورها به پلیس و ماموران  2016عربستان سعودی، بحرین، پاکستان و چین را در سال 

گزارش اولویت کند. از مجازات اعدام پشتیبانی می غیرعمدی طورِ به کند و این خطر وجود دارد که بریتانیا با این کمکزندان کمک می

 494محاکمه دسته جمعی »ید: در مصر دادگاه ها به استفاده از مجازات اعدام ادامه دادند و به گوی مصر میدر باره حقوق بشر در کشورها

رش وزارت امور خارجه در کند. گزااشاره می« ابراهیم حالواشامل شهروند ایرلندی  2013های مربوط به اعتراض در آگوست تن به اتهام

مجازات اعدام وجود دارد... از جمله صدور حکم اعدام برای اشخاص  کننده ای در استفاده ازگوید: افزایش نگرانمی عربستان سعودیی باره

 «شود.ها در عربستان سعودی برای جرایم غیرخشونت آمیز انجام میسال... سازمان غیردولتی ریپریو گزارش داده که اکثریت اعدام 18زیر 

 سازمان ملل مجازات اندک سرباز اسرائیلی را محکوم کرد  ترامپنگاران به هشدار سازمان حمایت از روزنامهآمریکا 

 شورای اروپاـ است ترکیه در مسیر خودکامگی   دیکن مبارزه شکنجه یایاح با: ملل سازمان رکلیدبآمریکا 

 علیه کمیته هلسینکیکمپین افترازنی و آزار  مقدونیه  ترامپ ضد ییمایراهپ در وودیهال ستارگان آمریکا

 محکومیت مدافع حقوق زمین آقای تپ وانی کامبوج  جواعتراض به محکومیت سه معترض مسالمت سنگاپور

 دارد عدالتی ادامه بی امایافت کاهش مدافع حقوق بشر سومیوت فروکزاکازمسوک محکومیت  تایلند

 ایران
دان زندانی موسیقی از تیحما در هاستیکاتوریکار کارزار

 انیرجب یمهد

 شوند؟ یم اعدام تر عیسر سنت اهل انیزندان ایآ 

https://www.fidh.org/en/international-advocacy/european-union/eu-algeria-association-council-key-recommendations-on-human-rights
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/pakistan-journalists-and-activists-under-threat/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/honduras-justice-gap-over-berta-caceres-murder-sends-warning-to-activists/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/honduras-justice-gap-over-berta-caceres-murder-sends-warning-to-activists/
https://www.hrw.org/news/2017/03/01/gaza-unlawful-combatants-law-violates-rights
http://www.reprieve.org.uk/press/fco-human-rights-report-uk-assisting-worlds-worst-executione/
http://www.reprieve.org.uk/press/fco-human-rights-report-uk-assisting-worlds-worst-executione/
https://www.gov.uk/government/publications/egypt-human-rights-priority-country/human-rights-priority-country-update-report-july-to-december-2016
https://www.gov.uk/government/publications/egypt-human-rights-priority-country/human-rights-priority-country-update-report-july-to-december-2016
https://www.gov.uk/government/publications/egypt-human-rights-priority-country/human-rights-priority-country-update-report-july-to-december-2016
http://www.reprieve.org.uk/case-study/ibrahim-halawa/
http://www.reprieve.org.uk/case-study/ibrahim-halawa/
https://www.gov.uk/government/publications/saudi-arabia-human-rights-priority-country/human-rights-priority-country-update-report-january-to-june-2016
https://www.gov.uk/government/publications/saudi-arabia-human-rights-priority-country/human-rights-priority-country-update-report-january-to-june-2016
https://www.radiozamaneh.com/327154
https://www.radiozamaneh.com/326926
http://dw.com/p/2YLpV
https://www.radiozamaneh.com/327641
http://www.bbc.com/persian/arts-39091127
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/macedonia-smear-campaign-and-administrative-harassment-against-the
https://www.fidh.org/en/region/asia/singapore/conviction-of-three-peaceful-protestors-condemned
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/cambodia-sentencing-of-land-rights-defender-ms-tep-vanny
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/cambodia-sentencing-of-land-rights-defender-ms-tep-vanny
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/thailand-somyot-phrueksakasemsuk-s-sentence-reduced-injustice
http://www.radiofarda.com/a/f3-cartoonists-forjailed-musician/28327031.html
http://www.radiofarda.com/a/f3-cartoonists-forjailed-musician/28327031.html
https://iranwire.com/fa/features/20915?ref=specials
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 زنان

 …من فمینیست نیستم؛ ولی

 ایران
 شد محکوم حبس سال 30 به گرشکنجه شوهر  ایران زندان زنان است

   فرهنگ و اندیشه

   راهنمای تقریبی پایگاه های نظامی خارجی آفریقا

های مداخله نظامی خارجی در آفریقا جدل برانگیز و نشانه شکنندگی دولت 2017فوریه  15ای های ترکیبی اطالعات منطقهشبکه

ار و پس از آن تا جنگ سرد و تا به آفریقایی و قدرت منافع خارجی است. تاریخ طوالنی و نامیمون مداخله از زمان مبارزه در دوره استعم

، ورود چین، پیدایش قدرت های منطقه ای و «جنگ علیه ترور»کنیم. امروز ادامه دارد. اما امروز در جهانی پیچیده و چندقطبی زندگی می

این نقاط اروپا به  تالش برای کسب نفوذ نقشه ای پیچیده ایجاد کرده است. دو نقطه حساس در آفریقا ساحل و شاخ آفریقا هستند. در

رسد.  ساحل بر مسیر مهاجرت کنترل دارد و القاعده، داعش و بوکو حرام در آنجا فعال هستند. پهپادهای آفریقا و آفریقا به خاورمیانه می

رانی مثل ادریس آمریکایی و سربازان فرانسوی به ارتش های آفریقایی پیوسته اند تا جنگجویان را به نقاط دورتر پس برانند. رژیم های رهب

دِبی در چاد و اسماعیل عمر گولِه در جیبوتی از امنیت و بی اعتنایی به کارنامه حقوق بشریشان برخوردارند. و اسماعیل عمر گولِه بهره 

رانی در برد. جیبوتی در تنگه باب المندب در ورودی کانال سوئز قرار دارد که یکی از پررفت و آمدترین مسیرهای کشتیفراوانی از آن می

ارتش ـ آمریکا، چین، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن،  7جهان است. جیبوتی در عین حال بین آفریقا، هند و خاورمیانه قرار دارد و از میزبانی 

این نقشه اسپانیا و به زودی عربستان سعودی ـ درآمد فراوانی دارد. ظاهراً فقط ایران از دریافت جایگاهی در جیبوتی محروم شده است. 

. هند، ترکیه، امارات متحده عربی و بریتانیا نیز از جمله کشورهایی هستند که در آفریقا دهدمحل استقرار ارتش ها را در آفریقا نشان می

 ظامی دارند.پایگاه های ن

 دهد؟چرا کسی اهمیتی نمی یمن

المقداد مجللی، نویسنده منظم این رسانه، کمی پیش از مرگ در اثر حمله هوایی،  2017فوریه  11ای های ترکیبی اطالعات منطقهشبکه

سفری به اردن از موضوعی ناراحت کننده مطلع شد: جهان به آسانی چشم بر یمن بسته است. کارشناسان هم همین را می گویند. به  در

گفته آدام بارون، همکار شورای روابط خارجی اروپا: این یکی از ویرانگرترین جنگ های منطقه است، اما کسی متوجه آن نمی شود. تحقیق 

دهد: این جنگ در حاشیه است، پیچیده است و منافع مختلف زیادی مطرح هستند. آمریکا، بریتانیا و فرانسه که ن میما این دالیل را نشا

دهند، چرا اهمیتی برای موضوع قایل نیستند؟ گزارش هیات کارشناسان کمک لجیستیکی و اسلحه در اختیار عربستان سعودی قرار می

گسترده و »های دهد که ائتالف زیر رهبری عربستان سعودی حمله، نشان میفاش شد ی یمن که ماه گذشتهسازمان ملل در باره

ویژه بر بریتانیا فشار های حقوق بشر بهالمللی بشردوستانه هستند. گروهض حقوق بینعلیه اهداف غیرنظامی انجام داده که ناق« مندینظام

بیلیون دالر را پشت سر گذاشت ـ مورد  4.2را ـ که در سه فصل نخست سال پیش رکورد  فروش اسلحه به عربستان سعودیگذاشته اند تا 

 21، دولت اباما فروش بیش از به بعد 2014ینی قرار دهد. این میزان در مقایسه با فروش اسلحه آمریکایی بسیار کم است. از سپتامبر بازب

 .اطالع داده استبیلیون دالر اسلحه را به عربستان به کنگره 

 فاشیسم   جوخه های مرگ امریکا؛ از امریکای جنوبی تا داعش

  ایران
 رانیا ینمایس گمشده قطعات یجستجو در

 فجر لمیف جشنواره از لمیف 3 یرسم خروج ،یینمایس سازمان بر یوبیا اهللحجت استیر دوره نیآخر حاصل 2017فوریه  26بی بی سی 

 گفته به تا شدند گذاشته کنار مختلف لیدال به( افرسول محمد) «لرد» و( یمکر شهرام) «هجوم» ،(یاریع انوشیک) «کاناپه» بود؛

 آن یحواش و جشنواره در حاضر لمیف 44 اگر ...باشد داشته یانقالب کامال ییبو و رنگ جشنواره یاسالم ارشاد ریوز ینیام یصالح درضایس

 قدر و اندامدهین شمار به طیشرا واجد اند؛کرده افتیدر یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت از دیتول مجوز که لمیف 60 حدود م؛یریبگ فاکتور را

 شرکت یریجلوگ از یاسالم ارشاد و فرهنگ ریوز گزارش ...اندشده گذاشته کنار متعدد یزیمم اصالحات به مجموعه نیا از لمیف 3 مسلم

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78592
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78608
http://dw.com/p/2YGyr
https://www.irinnews.org/feature/2017/02/15/updated-rough-guide-foreign-military-bases-africa
https://www.irinnews.org/feature/2017/02/15/updated-rough-guide-foreign-military-bases-africa
https://www.irinnews.org/feature/2017/02/15/updated-rough-guide-foreign-military-bases-africa
https://www.irinnews.org/feature/2017/02/15/updated-rough-guide-foreign-military-bases-africa
https://www.irinnews.org/feature/2017/02/15/updated-rough-guide-foreign-military-bases-africa
https://www.irinnews.org/feature/2017/02/15/updated-rough-guide-foreign-military-bases-africa
https://www.irinnews.org/feature/2017/02/15/updated-rough-guide-foreign-military-bases-africa
http://www.irinnews.org/analysis/2016/02/11/why-does-no-one-care-about-yemen
http://www.theguardian.com/world/2016/jan/27/un-report-into-saudi-led-strikes-in-yemen-raises-questions-over-uk-role
http://www.theguardian.com/world/2016/jan/27/un-report-into-saudi-led-strikes-in-yemen-raises-questions-over-uk-role
http://datawrapper.dwcdn.net/rSh6p/4/
http://datawrapper.dwcdn.net/rSh6p/4/
https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33533.pdf
https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33533.pdf
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78527
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=40215
http://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-39069535
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 به و تسین رانیا ینمایس همه فجر لمیف جشنواره که ادعاست نیا لیدل ،یرازیش مکارم اهللتیآ با دارید در یستینیفم و نامناسب لمیف 10

 (.شودینم برده آنها از ینام یحت هارسانه در دیشا که یقطعات)بود دیبا آن گمشده قطعات یجستجو

 باور به کرامت انسانیِزندان، شکنجه، اعدام و تصور بی

 !مصطفی تاجزاده

 ترافالگار دانیم در شدن برنده از شیپ یفرهاد فروشنده 

 شد قیتشو لندن

 شهرآرمان

 شهرآنالین حقوق بشر آرمان یخانهکتاب

ترین پایگاه اطالعاتی در این زمینه است. کوشش ما بر این است که تمام اد جامعایج 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 منبع اصلی این اسناد را نیز ارایه کنیم تا خواننده عالقه ایم منبع نشر ترجمه آنها را ذکر وایم 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 جزوهه کتابمجموع ،بخشاین در 

 

 جهان یگستره

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

 

 

کننده  ا لزوما تعییندارند اما محتوای خبرهمیوالنه گام برئرسانی مس ، و زنان( در خدمت اطالعالمللیبین) «های حقوق بشرروز نامههفت»

 .شهر نیستخط مشی آرمان

 

 

وله،  دویچهحقوق بشر ایران،  ی دفاع از حقوق بشر در ایران،جامعه، فارسی سیبیبیایندیپندنت، ایران وایر،  ،اخبار روز منابع این شماره:

الملل،  عفو بینعصر نو، (، IRINای )اطالعات منطقهترکیبی های شبکهزیتون،  ریپریو،رادیو فردا، رادیو زمانه، بان حقوق بشر، دیده

 های حقوق بشرجامعه المللیبینفدراسیون 
 
  

  

 
 
  

 
 

 
 

 
 

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78587
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78587
http://www.bbc.com/persian/arts-39100078
http://www.bbc.com/persian/arts-39100078
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
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