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 6 – 1392 2017 آپریل 6 ـ 1396 ردینفرو 17ـ   189شماره  

__________________________________________________________________________________ 
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  

  

 در سری النکا در انتظار حقیقت و عدالت قربانیانهای خانواده

  المللعفو بینتارنمای اینترنتی  :عکس

 نقض فاحش حقوق بشر موارد

 طرف؟ کدام از: ییایمیش حمله فاجعه گرید بار هیسور

 میرژ هاانگشت. است کشانده دردناک یمرگ کام به را نفر صد از شیب ادلب یحوال در یشهر به ییایمیش حمله 2017آپریل  5 دویچه وله

 گفته اسد بشار ارتش از تیحما در هیروس .داندیم حمله عامل را خود "ستیترور" مخالفان هیسور میرژ اما اند،گرفته نشانه را اسد بشار

 را نظر نیا مخالفان. است شده منتشر مخالفان اسلحه انبار به هیسور یهاجنگنده یحمله از پس تنها یسم گاز خونیش خان در که است

 .ندارد وجود یانبار نیچن خونیش خان در که اندگفته و خوانده "محض دروغ"

 نهادهای دولتی

  گذاردرا کنار می حقوق بشردولت ترامپ پیش از فروش هواپیماهای جنگی به بحرین شرط  آمریکا
، کرده بودی که دولت اباما برقرار حقوق بشر هایشرطد دارد بدون ه که قصاعالم کردبه کنگره دولت ترامپ  2017مارچ  30 پندنتیندیا

جت را خریداری کند.  19تواند بفروشد. در این صورت، دولت بحرین می بحرین بهبه ارزش چندین بیلیون دالر  16اف هواپیماهای جنگی 

کند. گرچه کنگره امکان جلوگیری از فروش را دارد، احتماال این کار را نخواهد کرد، زیرا اکثریت جمهوریخواه از این فروش حمایت می

http://openasia.org/
http://openasia.org/
../contact@openasia.org
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/sri-lanka-victims-of-disappearance-cannot-wait-any-longer-for-justice/
http://p.dw.com/p/2alJf
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-bahrain-f16-fighter-jets-arms-deal-human-rights-obama-a7657806.html
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رد که دولت تازه قصد دارد از د کنخواه: اما عربستان سعودی و کشورهای دیگر این تصمیم را به این معنا تفسیر نیویورک تایمز نیز نوشت

 مخالفان سیاسی بکاهد.خواست رعایت حقوق معترضان و 

 روز 11در  اعدام 8 آمریکا

ایستاد و دستور اجرای حکم را داد. با وجود  اعدامگذرد که دکتر آلن آلت در اتاق سال از زمانی می 20بیش از  2017مارچ  29گاردین 

شدیدی بود.  وقتی کلید برق را زدند و فهمیدم یک تن را کشته ام، ضربه روانی»گذشت سال ها، او هنوز از کاری که کرده ناراحت است. 

داند که فاجعه ای اکنون کابوس ها بازمی گردند. دکتر آلت می« شدگان را به یاد ندارم. اما هنوز در کابوس هایم آنها را می بینم. اعدامنام 

قل نیم قرن است . حداکرده استروز برنامه ریزی  11را در  اعدام 8در آرکانزاس راه است. فرماندار جمهوریخواه این ایالت ماه آینده حداقل 

 .اندنشدهکه این تعداد به این سرعت کشته 

  اندر از داعش یا روسیه غیرنظامیان را کشتهنیروهای آمریکایی بیشت

، شمار غیرنظامیانی که در ماه گذشته به دست کردهمنتشر  حقوق بشرهای بر اساس آماری که یکی از گروه 2017آپریل  3 ایندیپندنت

وهای زیر رهبری روسیه کشته ، بیش از شماری است که به دست داعش یا نیراندشدهنیروهای ائتالف زیر رهبری آمریکا در سوریه کشته 

زن را کشت، روسیه  7کودک و  19 از جملهتن،  119دهد که در ماه مارچ داعش سوریه نشان می حقوق بشریافته های شبکه  .اندشده

ا زن ر 34کودک و  70 از جملهغیرنظامی  260زن را کشت و نیروهای زیر رهبری آمریکا  42کودک و  51 از جملهغیرنظامی  224گویا 

زن، بود. به گزارش گروه  46کودک و  61 از جملهتن،  417کشتند. شمار غیرنظامیانی که به دست نیروهای سوریه کشته شدند، 

 تن بود. 1.472های هوایی آمریکا در سوریه و عراق های هوایی( در ماه مارچ، شمار تلفات غیرنظامی در حمله)جنگ« ایروارز»بریتانیایی 

 ، اما همه ساکتنداندشدهکشته  فعال حقوق بشر 156ماه گذشته  14در  کلمبیا

مارچ  1تا  2016ژانویه  1از  ماه گذشته 14در اش کرد که بازرس کل کلمبیا در گزارشی تکان دهنده ف 2017آپریل  1زور تلویزیون تِلِه

مدافعان حقوق خشونت و تهدید علیه رهبران اجتماعی و ». بر اساس این گزارش با عنوان اندشدهکشته  فعال حقوق بشر 156 ،2017

یکی از دالیل این پدیده این »یان بازرس کل، ند. به باگرفتهتن از رهبران اجتماعی مورد حمله قرار  33و  اندشدهتن نیز ناپدید  5، «بشر

کند، پر کنند جای فارک )نیروهای انقالبی مسلح کلمبیا( را در مناطقی که این گروه تخلیه میهای مسلح غیرقانونی سعی میاست که گروه

روند. بازرس کل می سازمان ملل زیر نظارت« مناطق خلع سالح»، نیروهای فارک از مناطق روستایی به 2016بر اساس توافق صلح « کنند.

 پنج دهه درگیری مسلحانه در کلمبیاست.« کنترل اقتصاد غیرقانونی تامین کننده»ها : هدف این گروهاعالم کرد

 نشین در کرانه باختری توسط دولت صدور مجوز ساخت یک شهرک یهودی اسرائیل

 ایران
 کندنگار زندانی هنگامه شهیدی را تهدید میخطر مرگ جان روزنامه

 یخوددار یدیشه هنگامه کردن آزاد از که را رانیا حکومت مقامات مسووالنه ریغ رفتاراین سازمان  2017آپریل  4 مرز بدون گرانگزارش

هنگامه  .برد یم بسر غذا اعتصاب در است، شده بازداشت که 1395 اسفند 19 خیتار از نگارروزنامه نیا. کندیم محکوم شدت به کنندیم

دیگر توان »ی کرده است و اردشامیدن نیز خودآکرده است که از تغذیه و  فروردین در تماس تلفنی مادرش را مطلع 12به تاریخ  شهیدی

دادسرای فرهنگ و رسانه تهران بازداشت شد. هنگامه  با دستور 2017مارچ  9وی در «. رفتن ندارد و خودش را روی زمین می کشد راه

بازداشت تا آزادی یا مرگ  اعالم کرده بود که پس از بازداشت بر روی حساب توئیترش منتشر شده است، ای که پس ازشهیدی در نامه

  اعتصاب غذای خشک هنگامه شهیدی در زندان اوینزارش: گاعتصاب غذا خواهد کرد. 

 حکم ارائه بدون اصفهان در ییبها 5 بازداشت»   ام یک زندانی در زندان مرکزی تبریزاعد

 «یقضائ

نرگس  مدافع حقوق بشراجرای حکم جدید زندان 

  محمدی

 آتنا دائمی و خواهرانش به حبس محکوم شدند  

زندان در زندانیان ایزوله کردن غیرقانونی جمعی از 

 بزرگ تهران 

به پنج سال حبس  آذری سهیال کارگر فعال ترک  

 تعزیری محکوم شد

ممانعت سپاه و دادستانی از برقراری تماس تلفنی   عدم »بعضی اعضای تیم بیلیارد زنان ایران به دلیل 

https://www.nytimes.com/2017/03/29/world/middleeast/rex-tillerson-bahrain-weapons-sales.html?emc=edit_th_20170330&nl=todaysheadlines&nlid=64707482&_r=1
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/29/arkansas-executioners-mental-health-allen-ault?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=219586&subid=291863&CMP=EMCNEWEML6619I2
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/us-coalition-air-strikes-isis-russia-kill-more-civilians-march-middle-east-iraq-syria-network-for-a7663881.html
http://wp.telesurtv.net/english/news/Colombia-156-Human-Rights-Activists-Killed-in-Last-14-Months-20170401-0019.html
https://www.radiozamaneh.com/332583
http://www.rsf-persan.org/article17616.html
http://www.rsf-persan.org/article17616.html
http://www.rsf-persan.org/article17616.html
https://www.radiozamaneh.com/333044
https://www.radiozamaneh.com/333044
https://iranhr.net/fa/articles/2829/
http://p.dw.com/p/2aUUj
http://p.dw.com/p/2aUUj
http://www.humanrights-ir.org/?p=1741
http://www.humanrights-ir.org/?p=1741
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=79182
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=79133
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=79133
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=79156
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=79156
http://www.bbc.com/persian/sport-39462777
http://www.humanrights-ir.org/?p=1739


3 

 

 نازنین زاغری با همسرش  محروم شدند« رعایت شئونات اسالمی

قوه سازی امنیتی علیه نازنین زاغری در پرونده    مادر احمدرضا جاللی: جان پسرم در خطر است

 قضاییه

  عدالت

 المللی های بینگویی برای جنایتپاسخ افغانستان

های جنگی و المللی جزایی در حال حاضر بررسی مقدماتیِ جنایتدادگاه بین 2017آپریل  4های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

هایی را که احتماالً در افغانستان رخ داده در دست دارد. دادستانی دادگاه جنایت 2003مه  1از  های علیه بشریت را که احتماالً پسجنایت

اعالم کرد  2016اند بررسی کرده و در سال مردان افغان، آمریکا و سازمان سیا مرتکب شدههای مسلح وابسته به آن، دولتطالبان و گروه

در سمینار آزاد که  محاکمه باید ارزیابی خود را به نتیجه برساند. ـ پیشی شعبهبه درخواست تحقیقات از  پیش از گرفتن تصمیم

 2017آپریل  6روز الیدن  دانشگاهو مرکز پژوهش  OPEN ASIA شهر/، بنیاد آرمان(FIDH) های حقوق بشرالمللی جامعهفدراسیون بین

دهند و تالش های پیشین های انجام شده گزارش میی جنایتر بارهی مدنی و کارشناسان حقوقی دکنند، جامعهبرگزار می /هلنددر الهه

 طورِبهگویی و عدالت برای قربانیان خشونت زمان جنگ و پاسخ اندازچشمکنند. ها را ارزیابی میجنایت مسؤوالنگو ساختن برای پاسخ

بنیاد های حقوق بشر و رئیس المللی جامعهبین خانم گیسو جهانگیری، نایب رئیس فدراسیون سخنرانان: چیست؟ افغانستانکلی مردم 

و رئیس  فعال حقوق بشرآقای هادی معرفت، ؛ خانم کاترین گاالهر، وکیل ارشد مرکز حقوق اساسی در آمریکا؛ OPEN ASIA شهر/آرمان

و رئیس سازمان  ال حقوق بشرفعآقای سید عبداهلل احمدی، ؛ ، عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالیافغانستانو دمکراسی  حقوق بشرسازمان 

 الیدن دانشگاه: دکتر دَن ساکسُن، استادیار، گرتحلیل؛ ، عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالیافغانستانتوسعه و دمکراسی 

  کندهای جنگی عربستان را در یمن بررسی میهای مربوط به جنایتپلیس پایتخت اتهام بریتانیا

و این مساله در  کندهای جنگی عربستان را در یمن بررسی میمربوط به جنایت هایپلیس اسکاتلندیارد اتهام 2017آپریل  2گاردین 

های . پلیس لندن تایید کرد که واحد جنایتخواهد شدتان باعث جنجال دیپلماتیک آستانه دیدار نخست وزیر بریتانیا ترزا می از عربس

های هوایی را در دست دارد. واحد حمله خاطربههای جنگی علیه عربستان سعودی جنگی آن بررسی امکان پیگرد قضایی اتهام جنایت

که طی دیدار سپهبد احمد االسیری از لندن ادعاها را  در لندن تایید کرد حقوق بشربا وکیلی  وگوگفتپلیس در  SO15ضدتروریس م 

اما به . است کردهکشته و فاجعه انسانی ایجاد  هزاران غیرنظامی را. ائتالف زیر رهبری عربستان سعودی متهم است کرده استبررسی 

 تحقیقات پلیس را تکذیب کرد. سخنگوی دفتر نخست وزیر وجود ایندیپندنتگزارش 

 توانند منتظر عدالت بمانندقربانیان ناپدیدشدن دیگر نمی سری النکا

های ناپدیدشدگان در شهر مانار در شمال سری النکا از گزارش  خانوادهدبیر کل این سازمان در دیدار با  2017آپریل  3الملل عفو بین

. این گزارش ماجراهای خویشاوندان قربانیان را که بسیاری از آنها زن خواهد کردمایی رون« تواند زخم های ما را شفا دهدتنها عدالت می»

غلط در مورد  اطالعاتدهد که سالها در جستجوی حقیقت و عدالت بوده اند. آنها در هر مرحله ای با مانع روبرو شده، هستند، شرح می

ها و مانع تراشی بر سر راه  محاکمه، افترا شنیده اند و با تعویق در اندشده، تهدید اندکردهمحل و سرنوشت خویشان ناپدیدشده دریافت 

 .شده استاحترامی روشن شدن حقیقت و فرایند عدالت به آنها بی

 سیاسیو حقوق مدنی 

 ایران
 آزاد قهیوث قرار با' ییکایآمر یرانیا شهروند ینیشاه نیراب

 'شد

تداوم اعتصاب غذای یک تبعه ترکمنستان در زندان  

 شهر کرجرجایی

 دهند؟ از جمله عبدالفتاح سلطانی مرخصی نمی چرا به زندانیان سیاسی و عقیدتی

 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  &جهانی سازی 

 ا میلیون ها درآمد داردجویان در نائورو به دست استرالیپناه شکنجهشرکت عظیم فِروویال از  اسپانیا

جویان استرالیا را در نائورو به عهده دارد از سیستمی که پناه« بررسی»شرکتی بزرگ که مسوؤلیت مرکز  2017آپریل  5الملل عفو بین

رکت مشارکت ش« گنج$جزیره »جویان و آوارگان است، میلیون ها دالر درآمد دارد. این گزارش کوتاه با عنوان پناه شکنجهمعادل 

http://www.bbc.com/persian/sport-39462777
http://www.humanrights-ir.org/?p=1739
https://www.radiozamaneh.com/333228
https://www.radiozamaneh.com/333074
https://www.radiozamaneh.com/333074
https://www.fidh.org/21428
https://www.theguardian.com/world/2017/apr/02/met-police-examine-allegations-saudi-arabia-war-crimes-yemen
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/16/third-of-saudi-airstrikes-on-yemen-have-hit-civilian-sites-data-shows
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/metropolitan-police-are-not-investigating-saudi-war-crimes-in-yemen-downing-street-insists-a7664686.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/metropolitan-police-are-not-investigating-saudi-war-crimes-in-yemen-downing-street-insists-a7664686.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/metropolitan-police-are-not-investigating-saudi-war-crimes-in-yemen-downing-street-insists-a7664686.html
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/sri-lanka-victims-of-disappearance-cannot-wait-any-longer-for-justice/
http://www.bbc.com/persian/iran-39486669
http://www.bbc.com/persian/iran-39486669
https://www.radiozamaneh.com/333064
https://www.radiozamaneh.com/333064
https://www.radiozamaneh.com/333064
https://www.radiozamaneh.com/333064
https://www.radiozamaneh.com/333064
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/spanish-corporate-giant-ferrovial-makes-millions-from-australias-torture-of-refugees-on-nauru/
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استرالیا در « بررسی»سیستم ظالمانه و مخفی در مستقر در اسپانیا و شرکت استرالیایی وابسته آن به نام برُداسپکترُم را  فِروویال چندملیتی

بیلیون دالری شرکت برُداسپکترُم با استرالیا در اکتبر  2.5دهد. قرارداد این جزیره اقیانوس آرام و کسب سود هنگفت از آن را نشان می

 2012دهد. استرالیا از سال هشدار می شکنجهی کسب سود از های دیگر در بارهبه شرکتاز هم اکنون الملل عفو بین .پایان می یابد

را در جزیره نائورو و جزیره مانوی در پاپائو گینه نو به راه انداخته است. در این مراکز، پناه « بررسی دور از کشور»سیستم های خشن 

جستجوی امنیت در سواحل استرالیا، در محل های دورافتاده در انزوا و در شرایط ظالمانه و تحقیرآمیزی  خاطربهجویان و آوارگان فقط 

 گیرند که گاهی سالها به درازا می کشد.قرار می

 امان ادامه داردخواری بی: زمین2017زمین سال روز  اسرائیل

هکتار زمین  2.000ی اسرائیل علیه مصادره فلسطین، شهروندان 1976نخستین روز زمین در سال ر د 2017مارچ  30الملل عفو بین

هر سال در روز  های اشغالی فلسطینسرزمینیان در اسرائیل و فلسطیناز آن پس، تراض کردند. عای در جلیله فلسطینی پیرامون روستاها

 ی را نشان دهند و بر ارتباطشان با زمین تاکید کنند.فلسطینمارچ گرد هم می آیند تا با بزرگداشت آن رویداد تداوم اشغال زمین های  30

و در کرانه باختری و نوار غزه  و نیز در مرکز اسرائیل و منطقه نقب اییپیمراهر روز زمین امسال، بین دیر هنا و سخنین در شمال اسرائیل د

  .دهدمیپاسخ  فراطی از زورااستفاده اسرائیل اغلب به این اعتراض ها با روش های خشونت بار و اشغالی تظاهرات برگزار خواهد شد. 

 : تحمیل یک سال دیگر فقر بر مزدبگیران96حداقل دستمزد سال  ایران

 وسعه، صلح، محیط زیست... حقوق نسل سوم: ت

 های غیرقانونی: راهنمای جهانیسالح

بررسی تالش کند و به این راهنما عامالن، عمل و محل عملکرد آنها را مشخص می 2017آپریل  3ی امنطقه اطالعات یبیترک یهاشبکه

سالح های ویرانگر، شمار مرگ های ناشی  استفاده ازگسترش مقررات محافظِ غیرنظامیان می پردازد. در پی سال ها کاهش  مربوط بههای 

المللی بشردوستانه که با توان کرد؟ حقوق بیناز این سالح ها رو به افزایش است. کدام سالح ها مجاز هستند، کدام نیستند و چکار می

آغاز شد، مدت هاست کوشیده از تاثیر جنگ بر غیرنظامیان بکاهد و از غیرجنگندگان محافظت کند.  1949وانسیون های ژنو سال کن

. اما تعریف این سالح ها قابل بحث است کردهممنوع کنترل را از سالح های غیرقابلاستفاده المللی بشردوستانه به صراحت حقوق بین

کنند و حوزه و شمار اعضایشان محدود و که سالح های مشخصی را ممنوع می اندشدههای دیگری پدیدار  عهدنامهاست. بنابراین، 

که سوریه برجسته ترین می بندند. با وجود این المللیحقوق بینهای افراطی نیستند که چشم بر تاثیرشان نیز کم است. اما فقط گروه

 رویه دخالت دارند. نمونه کشوری متخلف است، سالح های ساخت بریتانیا و ایاالت متحد آمریکا نیز در کشتار بی

 در جنگ جهانِنقشه 

 کشورهایها، فیلم ها و داده نمایی ها به اوضاع در سودان، میانمار، تاکنون در گزارش 2017 لیآپر 4 یامنطقه اطالعات یبیترک یهاشبکه

درگیری در  40توانید این مطالب را بخوانید. هم اینک، بیش از می صفحه درگیری های فراموش شدهرداخته ایم. در جنوب تایلند و غیره پ

 .نقشه را در اینجا ببینیدجهان در جریان است.  کشورهای

 دفاع از حقوق بشر

 باشد« های تجاری آیندهاصلی معاملهجزء »باید  حقوق بشر بریتانیا

ی اروپا در حال حاضر موادی را که اتحادیه اعالم کردند حقوق بشربریتانیا عضو کمیسیون  پارلماننمایندگان  2017 لیآپر 5 پندنتیندیا

تانیا نیز باید از برکزیت برای برقراری یی لحاظ کرده و بریاروپابا کشورهای غیر  یتجار المللیدر قراردادهای بین حقوق بشری در باره

فرصت برکزیت برای  ازکنیم ما دولت را ترغیب می: »اعالم کردندصفحه ای  82 یگزارشکند. نمایندگان در استفاده موازین باالتر 

بر اساس این « کند. استفادهی پیش از امضای توافق های تجار حقوق بشرگنجاندن مقررات قابل اجرا در توافق ها و انجام ارزیابی تاثیر بر 

 کارگران تنظیم کنند. حقوق بشرباید قوانین قویتر و روش های عدلی مشخص تری برای محافظت از  مسؤوالنگزارش، 

 مقابله با بروز خشونت، برنامه ایجاد ثبات باید تقویت شود جمهوری دمکراتیک کنگو

امروز برای تمدید دوره هیات ایجاد ثبات در  سازمان مللشورای امنیت  2017مارچ  31های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

از این رای گیری، فدراسیون و سه سازمان عضو آن در جمهوری دمکراتیک کنگو بیانیه کند. پیش گیری میجمهوری دمکراتیک کنگو رأی

به  نقض حقوق بشری وضعیت نگران کننده امنیتی و سیاسی کشور منتشر کردند. این بیانیه تشدید خشونت و اعالم مواضع خود را در باره

تعیین شده است. اما وخامت  2017برای دسامبر  انتخابات. تاریخ دهدهای مختلف مسلح، سرکوب جاری و آثار آن را شرح میدست گروه

های ما از شورای امنیت خواستند دوره هیات . سازمانشده استباعث افزایش نگرانی از درگیری های گسترده  2016رو به رشد از تابستان 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/land-day-2017-israels-relentless-land-grab-continues/
http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2016/03/infographic-land-day-palestine-israel-30-march-1976-160330090432915.html
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2012/03/land-day-protests-stop-excessive-force-against-demonstrators/
https://www.radiozamaneh.com/328171
http://www.irinnews.org/analysis/2017/04/03/illegal-weapons-global-guide
http://www.irinnews.org/analysis/2017/04/03/illegal-weapons-global-guide
http://www.irinnews.org/analysis/2017/04/03/illegal-weapons-global-guide
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule71
http://www.irinnews.org/analysis/2016/12/12/syria-war-crimes-guide-navigating-legal-minefield
http://www.irinnews.org/maps-and-graphics/2017/04/04/updated-mapped-world-war
https://www.irinnews.org/in-depth/forgotten-conflicts
https://www.irinnews.org/in-depth/forgotten-conflicts
http://www.irinnews.org/maps-and-graphics/2017/04/04/updated-mapped-world-war
http://www.irinnews.org/maps-and-graphics/2017/04/04/updated-mapped-world-war
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-trade-deals-human-rights-theresa-may-saudi-arabia-trip-a7666601.html
https://www.fidh.org/en/region/Africa/democratic-republic-of-congo/confronting-outbreaks-of-violence-the-monusco-must-be-reinforced
https://www.fidh.org/en/region/Africa/democratic-republic-of-congo/confronting-outbreaks-of-violence-the-monusco-must-be-reinforced
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و ناآرامی  مقابله با بروز خشونتی دمکراتیک کنگو: جمهور»ایجاد ثبات را تمدید کند و امکانات آن را افزایش دهد. عنوان این بیانیه 

 است.« سیاسی برای تضمین تغییر دمکراتیک

  سیاسی را محکوم کردنهاد سازمان ملل نقض  مداوم حقوق مدنی و  تایلند

های عضو آن در تایلند، اتحادیه آزادی مدنی و گروه فدراسیون و سازمان 2017مارچ  31های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

حقوق  های اساسی نهاد: حکومت نظامی تایلند باید فوری برای اجرای توصیهاعالم کردندی اینترنتی برای اصالحات قانون، امروز وگوگفت

مالحظات در پی بررسی دومین گزارش ادواری تایلند  2017مارچ  28روز  سازمان مللی حقوق بشر اقدام کند. کمیته سازمان ملل بشر

المللی یبندی کشورهای عضو را به تعهدات حقوقی بر اساس میثاق بینی این کشور منتشر کرد. این کمیته که پاخود را در باره پایانی

 هایی را در مورد موضوع های زیادی را مطرح کرد.دهد، نگرانی خود را ابراز و توصیهحقوق مدنی و سیاسی مورد بررسی قرار می

 محیط زیستفعال قضایی و ارعاب چندین آزار  کامرون  ملدر انزوای کاتایوانی  مدافع حقوق بشربس ح چین

نبیل رجب  مدافع حقوق بشر محاکمهچندباره عویق ت بحرین

 روز حبس 282پس از 

را سازی جدید دبیرکل سازمان ملل شهرکاسرائیل  

 محکوم کرد

 اتهامات فعاالن حقوق بشر علیه اسرائیل، مصر و حماس   مدافع حقوق بشر حبس خودسرانهادامه  کامبوج

 مدافع حقوق بشربازداشت چندین باز هم ؛ سرکوب ادامه دارد الروسب

 ایران
قرار برگزاری تجمع علیه مجازات اعدام برای جرایم مواد 

 مخدر

 فراموش» یبرا هاتالش و یزاغر نینازن بازداشت سالگرد 

 «نشدنش

 های ایران شدندزندانی سیاسی خواستار رسیدگی به نقض حقوق بشر در زندان 32

 زنان

 فصلی تازه برای فمینیسم اردن

 ازبسیاری در اردن فمینیسم را موضوعی ممنوع و خطری برای نظم اجتماعی و دینی می بینند. عده ای دیگر  2017آپریل  3 دمکراسی باز

پرمشغله وقت و نیروی چندانی برای آن ندارند. با  فعاالنکنند که می جنبشی در اساس روشنفکری رد عنوانبهحقوق زنان آن را  فعاالن

دادخواهی منطقه ای  فعاالنگیرد. یکی از ی حقوق شان، فمینیسم شتاب میزنان در باره اطالعاتوجود این مانع ها، با بیشتر شدن 

را تخریب  خانوادهکردند بافت بحث کند، چون فکر میی در گذشته، فمینیسم همیشه تابویی بود که کسی نمی خواست در باره»گوید: می

، اندشدهشمار زنانی که وارد مشاغل عمومی و دولتی  «کند. حال، جنبش فمینیستی قویتر شده است.و سکوالریسم را وارد اردن می

تن زن بودند. اما فقط  18 نماینده 150از  که در دوره پیشتن زن هستند درحالی 20، پارلماننماینده  130افزایش یافته است. از 

زیر تسلط مردان با مخالفت  پارلمانرا پیگیری کنند و آنها نیز در  حقوق زنان مربوط بهمعدودی از نمایندگان زن مایل هستند مسایل 

 شدیدی روبرو هستند.

 بهداشت زنانجهانی کمک مالی به نهاد پایان  آمریکا

در مسدود کردن کمک مالی به صندوق جمعیت  2017آپریل  3اقدام وزارت خارجه آمریکا در روز  2017آپریل  5 بان حقوق بشردیده

یکی از آمریکا اندازد. در جهان را به خطر می دختران و زنانخدمات اساسی بهداشتی و مراقبتی برای بعضی از محرومترین  سازمان ملل

صمیم وزارت خارجه بر اصالحیه کمپ ـ کاستن استوار است ت میلیون دالر در سال ـ به این نهاد است. 69با بزرگترین کمک دهندگان ـ 

ی که به تشخیص دولت در سقط جنین اجباری هایسازمانبه اجرا درآمد و آمریکا را از دادن کمک مالی به  1985که نخستین بار در سال 

این  هایسیاستبه نگرانی دولت از  ،در چین صندوق جمعیتتوجه به حضور دولت با  .ندکمیدارند، منع  فعالیتاجباری  یعقیم سازیا 

سقط جنین اجباری یا از  صندوق جمعیتپشتیبانی برای  درکیماما وزارت خارجه هیچ  .کرده استکشور در محدود کردن بازتولید استناد 

 .نکرده استارایه  اجباری یعقیم ساز

https://www.fidh.org/en/region/asia/thailand/un-body-slams-ongoing-violations-of-civil-and-political-rights
https://www.fidh.org/IMG/pdf/ccpr_c_tha_co_2_27020_e.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/ccpr_c_tha_co_2_27020_e.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/ccpr_c_tha_co_2_27020_e.pdf
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/china-incommunicado-detention-of-mr-li-ming-che
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/cameroon-judicial-harassment-and-acts-of-intimidation-against-several
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/bahrain-after-282-days-of-arbitrary-detention-human-rights-defender
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/bahrain-after-282-days-of-arbitrary-detention-human-rights-defender
https://www.radiozamaneh.com/332654
https://www.radiozamaneh.com/332654
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/cambodia-continued-arbitrary-detention-of-mr-ny-chakrya
https://www.radiozamaneh.com/333065
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/belarus-crackdown-continues-more-human-rights-defenders-detained
https://www.radiozamaneh.com/332594
https://www.radiozamaneh.com/332594
http://www.radiofarda.com/a/b12-iran-dualnational-nazaninzaghari-ratcliff-thomsonreutersfoundation/28407834.html
http://www.radiofarda.com/a/b12-iran-dualnational-nazaninzaghari-ratcliff-thomsonreutersfoundation/28407834.html
https://www.radiozamaneh.com/332617
https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/olivia-cuthbert/new-chapter-for-feminism-in-jordan
https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/olivia-cuthbert/new-chapter-for-feminism-in-jordan
https://www.hrw.org/news/2017/04/05/us-ends-funding-global-womens-health-agency
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  «الهی»اصطالح بهقوانین  با قابلتجنسیتی در  عادالنهقوانین  سریالنکا

اصالح قانون احوال شخصی مسلمانان در سریالنکا، منجر به بسیج بی سابقه زنان در  یدر بارهبحث های داغ  2017آپریل  4 دموکراسی باز

یکی از بزرگترین  هنوزاست که خواهان قوانین مترقی و عادالنه جنسیتی هستند. تضمین برابری در درون خانواده  این کشور شده

، مبارزه برای بازنویسی قوانین عمیقا مردساالرانه احوال شخصی و خانواده مسالهزنان در سراسر جهان است. هسته مرکزی این  مشکالت

  توجه شدیدی بشود.برابری در خانواده برای زنان مسلمان  ویژه بهباعث شده به این موضوع و بهنکا، اصالح قانون اساسی سریال فراینداست. 

 محیط زیست و جنسیت

 ایران
 فعالیت کنشگران زن ایرانی در تبعید به روایت اسناد  ثبت نام زنان در انتخابات شوراها به چه معنی است؟افزایش 

 کودکان

 !ممنوع سال 18 ریز ازدواج آلمان

   فرهنگ و اندیشه

 یتابلو نشیآفر سالگرد نیهشتادم یبرا یشگاهینما اسپانیا

 کاسویپ اثر "کایگرن"

 "یشورو اتحاد" شاعر نیبزرگتر فتوشنکو،ی یوگنی 

 درگذشت

 پایان حزب سیاسی  های سیاسی کافکانوشته

 ی گذارهان در دورهداری و جترامپیسم، بحران ساختاری سرمایه 

 
 هاها و نشانهنوروز کردستان ایران؛ رقص رنگ ایران

 شهرآرمان

 شهررمانآنالین حقوق بشر آ 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 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، اعالمیهارات، مقالهدر این بخش  مجموعه انتش

 

کننده  دارند اما محتوای خبرها لزوما تعیینمیوالنه گام برئانی مسرس ، زنان( در خدمت اطالعالمللیبین) «های حقوق بشرروز نامههفت»
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