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 6 – 1392 2017 آپریل 13 ـ 1396 فروردین 24ـ   190شماره 

__________________________________________________________________________________ 
ندارد. آرمان این  ی، قومی، و هیچ دولتی وابستگاقتصادی، 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 وتبادل 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

 orgcontact@openasia.  
  

 

 : تارنمای رادیو زمانهعکس

 2016گزارش مجازات اعدام در سال 

 1.032سوم کاهش یافته و به بیش از یک 201۵در مقایسه با در جهان  2016شدگان در سال شمار اعدام 2017پریل آ 11الملل عفو بین

  .اعدام شده بودند 201۵در سال تن  1.634تن رسیده است. 

ها در دیگر کشورهای جهان بوده است. هزاران تن در این کشور اعدام بیش از مجموع اعدام 201۵همچون سال ها شمار اعدام چیندر 

شده های انجامچون دولت چین شمار اعدام است، الملل بدون احتساب چین انجام شدهمقایسه آمارهای جهانی در گزارش عفو بیناند. شده

 . دارددر آن کشور را جزو اطالعات محرمانه نگاه می

، عراق تن 1۵4بیش از ، عربستان سعودی تن ۵67از بیش ایران انجام شده است: در چهار کشور ها درصد اعدام ۸7در میان سایر کشورها، 

سپتامبر(،  30تن )تا  9مالزی تن،  10بنگالدش تن،  14تن، سومالی  20تن، آمریکا  44مصر در . تن ۸7بیش از و پاکستان  تن ۸۸بیش از 

http://openasia.org/
http://openasia.org/
../contact@openasia.org
https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2017/04/Execution-2016-AI.jpg
https://www.amnesty.org/en/documents/act50/5740/2017/en/
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تن،  1تن، بُتسوانا  2تن، سودان  3لسطین تن، ف 3نیجریه تن،  3ژاپن تن،  4سنگاپور تن،  4اندونزی تن،  4بیش از بالروس تن،  6افغانستان 

ویتنام در . ه استها به دست نیامددر کره جنوبی، سودان جنوبی و ویتنام اعدام انجام شد، ولی شمار اعدامتن اعدام شدند.  1و در تایوان 

 نفر را اعدام کرده است. 429ـ دست کم  2016تا جون  2013نزدیک به سه سال ـ از آگوست 

صادر کرد.  اعدامچهار حکم ، 2016این کشور در سال کرد.  اعدام« تروریسم»خاطر جرایم مربوط به شش تن را به 2016در سال  افغانستان

 .هستند اعدامصف  این کشور در تن در 600بیش از  حکم اعدام صادر شد. 12یک مورد اعدام اجرا و  201۵در سال 

های اخیر در ها در ایران همچون سالبیشتر اعدام تن اعدام شده بودند. 977کم ، دست201۵تن را اعدام کرد. در سال  ۵67کم دست ایران

در انظار عمومی انجام شده  2016شده در ایران در سال های ثبتمورد از اعدام 33کم دست ارتباط با اتهامات مواد مخدر صورت گرفته است.

هایی مبنی بر عفو بین الملل گزارش ند.شدگان بودزن در میان اعدام ۸متهم که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند و  2کم است. دست

کم دستها در زمان وقوع جرم به دست بیاورد. محکوم نوجوان دیگر دریافت کرد ولی نتوانست مدارک کافی برای تشخیص سن آن ۵اعدام 

ی اعدام در ایران، برای هبسیاری از احکام صادرشدبه مجازات سنگسار محکوم شده است. “ زنای محصنه ” یک زن به نام فریبا خالقی به جرم

اعدام برای جرایم مرتبط با  بسیاری از احکامروند. به شمار نمی« جرایم خیلی جدی» المللیبین المللیحقوق بیندر جرایمی صادر شده که 

اعتراف »شده دادهنسبت« جرایم»به « زیر شکنجه»شدگان، اماست. خیلی از اعدصادر شده« محاربه»از جمله « مبهم»های مواد مخدر یا اتهام

 است.اند، اعتراف کردهو مواردی وجود دارد که فرد به جرایمی که اساسا پس از بازداشت او رخ داده« اندکرده

 پس از ایران و چین در رتبه سوم قرار دارد.  اعدام مورد 1۵4 کمدست با عربستان سعودی

 در رتبه چهارم است. اعدام ۸۸بیش از با عراق 

دهد. نشان می یگیربسیار چشم کاهش 201۵در مورد  326مورد اعدام انجام داده که در مقایسه با  ۸7مجموعا  2016در سال  پاکستان

 است.و در رتبه پنجم های فهرست اعدام هرچند این کشور همچنان یکی از صدرنشین

مورد  20و بود رو به کاهش ها در این کشور ره آمریکا است که در آن اعدام انجام شده، هرچند شمار اعدامتنها کشور قا ایاالت متحد آمریکا

تاکنون در بین پنج کشوری که  2006آمریکا برای اولین بار از سال  سال گذشته است. 2۵ اعدام در شمارترین ، کم2016شده در سال ثبت

ها تا حدی به دلیل شکایت های قضایی در مورد استفاده از مواد تزریقی کاهش چشمگیر تعداد اعدامند قرار ندارد. ها را داشتبیشترین اعدام

ها ممکن است در یافتن منابع مواد شیمیایی در چندین ایالت بوده است. با حل و فصل چندین شکایت قضایی تعداد اعدام کشنده و چالش

  این روند از ایالت آرکانزاس در ماه آوریل شروع می شود.اوج بگیرد و دوباره  2017در سال 

دو کشور نائورو و بنین اعدام را در  2016اند: در سال کرده ملغاکشور حکم اعدام را  141تاکنون در مجموع  وضعیت مجازات اعدام در جهان:

مورد بود. دلیل  1.9۸۸رقم مشابه  201۵در سال رسید.  مورد 3.017صدور حکم اعدام افزایش یافت و به اما قانون و در عمل کنار گذاشتند. 

آن این است که در بعضی از کشورها همچون کامرون، زامبیا و سومالی صدور حکم اعدام افزایش یافته و در نیجریه سه برابر شده است. 

ایران، با نقض حقوق  از جمله ی از کشورهارود، اما بعضکار میمجازات اعدام در بسیاری موارد در ارتباط با جرایم سنگین همچون قتل به

اعدام را برای جرایم کوچکتری مثل دزدی، قاچاق مواد مخدر، رابطه جنسی داوطلبانه بین دو فرد بالغ همجنس، زنا یا ارتداد  المللی،بین

 برند.کار میبه

 نقض فاحش حقوق بشر موارد

 نهادهای دولتی

 های قهری را فاش کردهای فراقضایی و ناپدیدکردنِ افسرِ ارشد ارتباط پلیس با قتل بنگالدش

ی مشارکت مستقیم یک واحد پلیس بنگالدش در های تازه در بارهرازگشایی 2017آپریل  10های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

 4در گزارشی که روز طورِ کامل، غیرجانبدارانه و مستقل مورد تحقیق قرار گیرد. باید بههای قهری های فراقضایی و ناپدیدکردنِارتکاب قتل

ی ( توضیحات مشروحی در بارهRAB) ی گُردانِ اقدام سریع پلیس بنگالدش، یکی از افسران باالرتبهرادیو سوئد پخش کرد 2017آپریل 

ها قتل مشارکت کرده، در گفت در دهمیها مورد قتل فراقضایی و ناپدیدکردنِ قهری ارائه کرد. این افسر که مسوؤلیت این واحد در ده

 ۵3های حقوق بشر عهالمللی جاموگو شرکت داشت. فدراسیون بیننگار رادیویی بدون اطالع از ضبط شدن گفتوگویی با یک روزنامهگفت

کم شش تن از قربانیان را گُردانِ اقدام سریع کشته است. فدراسیون ثبت کرده است. دست 2017مورد قتل قراقضایی را از ژانویه تا مارس 

مکرر گروه  هایی ناپدیدکردنِ قهری را ثبت کرده است. دولت بنگالدش از دادن پاسخ به درخواستمورد تازه 2۸، 2017از ژانویه تا مارس 

 تاکنون برای دیدار از این کشور سر باز زده است. 2013ی سازمان ملل از مارس های قهری یا غیرداوطلبانهی ناپدیدکردنِ تحقیق در باره

https://www.fidh.org/21448
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6665807
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6665807
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 کنداز سالح شیمیایی علیه مردم خود استفاده می حقیقتدر  آمریکا

اسپایسر سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید روز گذشته رئیس جمهوری سوریه را بدتر از هیتلر دانست و در  2017آپریل  12ایندیپندنت  

استفاده نکردیم. حتا شخصی به بدی هیتلر هم در حد استفاده از سالح  ما در جنگ جهانی دوم از سالح شیمیایی»مقایسه ای گفت: 

البته رژیم نازی از مواد شیمیایی در اتاق های گاز برای کشتار شش میلیون بیگناه استفاده کرد. اسپایسر بعدا عذر « شیمیایی سقوط نکرد.

طورِ معمول استفاده ی است که نیروهای اجرای قانون بهآور سالحی شیمیایخواست و سعی کرد حرف های خود را توجیه کند. گاز اشک

شود ولی در فرگوسن علیه طورِ معمول در جنگ استفاده مینوشت که گاز اشک آور به 2014کنند. واشنگتن پست در آگوست می

علیه معترضان به  2016وامبر و نیز در ن 2016آور در جوالی کسِ آریزونا از نوع دیگری از گاز اشکیمعترضان به کار رفت. پلیس در فین

آور را در جنگ ممنوع کا امضا کرده استفاده از گاز اشککه آمری 1993سال  کنوانسیون سالح های شیمیاییخط لوله داکوتا استفاده کرد. 

شود برای استفاده در خیابان ها مناسب تشخیص داده مانه و غیرمعمول محسوب میکرده است. ولی آن چه که برای میدان نبرد ظال

 را در اینجا ببینید. 2014ـ2017نقشه مربوط به سالهای شود و در سال های اخیر بارها علیه مردم در آمریکا به کار رفته است. می

 

  آور در جهان ـ نقشه استفاده از گاز اشک

کنند؟ اسرائیل با استفاده از گاز اشک آور در از اشک آور استفاده میبیشتر از گ ی: چه کشورهای201۵گزارش سال  های مدنیکانون رسانه

هستند: ترکیه، هند،  نخست در این زمینهکشور  10در میان . کشورهای زیر قرار داردکشورها همه های اشغالی فلسطین در رأس سرزمین

 فرانسه، آفریقای جنوبی، نیجریه، یونان، ایاالت متحد آمریکا و اوگاندا.

 دهدخواهی در چچن رخ میربایی، شکنجه و قتل مردان مشکوک به همجنسآدم روسیه
فدراسیون و سازمان عضو آن مرکز ضدتبعیض مموریال اعتماد کامل خود را به  2017آپریل  7های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

های غیرقانونی، شکنجه و قتل ربایی، حبسی دگرباشان جنسی روسیه در تأیید وقوعِ آدمشان شبکهدیریناطالعات دریافتی از همکار 

های های دریافتی سازمانکنیم که در پی گزارشکنند. ما بدین وسیله تأیید میخواهی در چچن ابراز میمردانِ مشکوک به همجنس

های گسترده به مردان مشکوک به های مربوط به حملهحقوق دگرباشان جنسی، خبری های فعال در زمینهحقوق بشرَ، از جمله سازمان

علیه مردان مشکوک به  ی موج جنایتهایی را در بارهانتشار گزارش 2017آپریل  1از  ها. رسانهها منتشر شددر رسانهخواهی همجنس

ربایی، حبس غیرقانونی و مرد قربانی آدم 160کم ، دست2017ها، از آغاز مارچ گرایی آغاز کردند. بنا بر گزارشداشتن روابط همجنس

ی آن، برخی منابع، از جمله مسؤوالن محلی و دیگران، این اطالعات را رد کم سه تن انجامیده است. در پاند که به مرگ دستشکنجه بوده

 منتشر کرد.   تریگزارش دقیقدر پاسخ، ، ی گزارش نخستی منتشر کنندهرسانهمنبع و دریافت آن را انکار کردند. 

 بی میل یا ناتوان اسرائیل

سال گذشته محدودیت های شدیدی را بر ورود به نوار غزه و خروج از آن برقرار کرده  2۵اسرائیل در  2017آپریل  3بان حقوق بشر دیده

المللی حقوق بیناست که تقریبا بر تمام جنبه های زندگی در غزه، از جمله توانایی فعاالن حقوق بشر بر ثبت موارد نقض حقوق بشر و 

شود، اما به کارکنان گذارد. اسرائیل به دالیلی که بشردوستانه می نامد استثنا قایل میبشردوستانه و دادخواهی برای رفع آنها تأثیر می

ای غزه را های حقوق بشر اجازه ورود به غزه یا خروج از آن نمی دهد. اسرائیل فضای هوایی و آب هفلسطینی، اسرائیلی یا خارجی سازمان

کند و در دو دهه گذشته اجازه فعالیت فرودگاه یا بندر را نداده و فلسطینی های غزه را برای سفر به بندرهای خارجی وابسته کنترل می

کند، با شدت محدود میعنوان یک واحد سرزمینی شناخته شده، بهکرده است. اسرائیل همچنین سفر بین غزه و کرانه باختری را که به

 که رفت و آمد از طریق سرزمین اسرائیل انجام نمی شود.این وجود

   خاطر تدوین الیحه ضد شکنجهآزار انضباطی علیه دو قاضی به مصر

ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از آزار دو قاضی به نام های برنامه 2017آپریل  7های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

از شورای انضباطی خواست این دو قاضی را به  2017مارچ  30عاصم عبدالجبار و هشام الرؤوف مطلع شده است. شورای عالی قضایی روز 

از پست شان کنار بگذارد. این دو تن با آقای نجاد البرای، وکیل حقوق بشری و رئیس گروه « در فعالیت های سیاسی مشارکت»اتهام 

 اند.وکالی متحد، برای تدوین الیحه ضد شکنجه همکاری کرده

 حماس سه تن را پس از محاکمه در دادگاه نظامی غزه اعدام کرد فلسطین

معاون بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی این سازمان در واکنش به خبر تاسف بار اعدام سه مرد محکوم به  2017آپریل  6الملل عفو بین

های امروز حماس در غزه ضربه ای تلخ به حقوق بشر است. حکومت حماس در نوار غزه، گفت: اعداماتهام همکاری با اسرائیل به دست 

https://www.indy100.com/article/donald-trump-sean-spicer-chemical-weapons-united-states-of-america-syria-tomahawk-air-strike-7679481
https://www.opcw.org/about-opcw/member-states/
https://www.opcw.org/about-opcw/member-states/
https://www.indy100.com/article/donald-trump-sean-spicer-chemical-weapons-united-states-of-america-syria-tomahawk-air-strike-7679481
http://www.civicmedia.io/projects/tear-gas-maps-2015/
https://www.fidh.org/21440
https://www.nytimes.com/2017/04/01/world/europe/chechen-authorities-arresting-and-killing-gay-men-russian-paper-says.html?_r=0
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/01/71983-ubiystvo-chesti
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/04/72027-raspravy-nad-chechenskimi-geyami-publikuem-svidetelstva
https://www.hrw.org/report/2017/04/03/unwilling-or-unable/israeli-restrictions-access-and-gaza-human-rights-workers
https://www.hrw.org/report/2017/04/03/unwilling-or-unable/israeli-restrictions-access-and-gaza-human-rights-workers
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/egypt-disciplinary-harassment-of-judges-assem-abel-gabbar-and-hesham
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/palestine-hamas-executes-three-civilians-tried-in-gaza-military-courts/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/palestine-hamas-executes-three-civilians-tried-in-gaza-military-courts/
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ی ناعادالنه در دادگاه های نظامی مجازات اعدام مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. اما محکومیت این سه مرد در محاکمه

 اعدام کرد 'همدستی با اسرائیل'حماس سه فلسطینی را به جرم کند. گزارش خبری: وحشتناک تر می

 دنبال به اروپا حقوق بشر دادگاهدر  تیمحکوم هیروس

 بسالنگیری گروگان حادثه انیقربان تیشکا

شدگان حمله هوایی کودکان در میان کشتهسوریه   

 به حوالی رقهزیر رهبری آمریکا تالف ائ

 های جهانیافزارهای جاسوسی: نقض تحریمفروش نرم   لیساکشته و زخمی در حمله دوباره به ک 23کم دست مصر

 

 ایران

 هستند اعدام نوبت در مخدر مواد یقاچاقچ هزار پنج: ندهینما کی

علی  گفته به. داد خبر «اعدام صف در» رانیا در مخدر مواد یقاچاقچ هزار پنج وجود از مجلس ندهینما کی 2017آپریل  12رادیو فردا 

 حمل ای مخدر مواد قاچاق تیریمد که شودیم یکسان شامل عموما» نفر هزار پنج نیا ،سمجل حقوقی و قضایی کمیسیون عضو ،بختیار

 اعدام دینبا شانمجازات اما شدند جرم مرتکب هرچند که هستند اعدام صف در هم یاریبس افراد اما ٬داشتند عهده به را رهیغ و مسلحانه

 .«ستین آنها مجازات و جرم نیب یتناسب که چرا ٬باشد

 اراک(؛ 1) تبریز(؛ 1) کرمان(؛ 1) آبادخرم: هااعدام

 ک تن در انظار عمومی()ی

زندان در  بودای که سکته کرده اعدام زندانی   

  مرکزی اصفهان

نیروهای انتظامی و امنیتی مانع برگزاری تجمع علیه 

 اعدام شدند

آغاز پانزدهمین سال حبس مصطفی سلیمی   

 به اعدام در زندان سنندج زندانی سیاسی محکوم

بیماری و بی خبری؛ وضعیت نگران کننده مجید 

 اسدی در سلول انفرادی

تداوم نگهداری پیام شکیبا، دانشجوی بازداشتی در   

 انفرادی سلول

 بازداشت مولوی کوهی در بلوچستان    امیر امیرقلی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد

 شده نشر مطالب ضد امنیتی است ای: اتهام مدیران تلگرامی بازداشتاژه

  

 عامالن غیردولتی

 

 «گردن زد»نفر را  33گروه حکومت اسالمی  سوریه

 است افتهی شیافزا یانتحار اتیعمل انجام یبرا نوجوانان از حرام بوکو استفادهسوءنیجریه 

  التعد

 المللی جزایی شدندهای حقوق بشر خواهان گشایش تحقیقات دادگاه بینگروه افغانستان

، گروه هماهنگی عدالت OPEN ASIAشهر/ (، آرمانFIDHفدراسیون ) 2017ریل پآ 13های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

بررسی ده سال پس از آغاز ای مشترک اعالم کردند: ( امروز با انتشار پیام رسانهCCRمرکز حقوق اساسی آمریکا )( و TJCGانتقالی  )

های ما از ، سازمان2003المللی در افغانستان پس از ماه مه ینهای بی ارتکاب جنایتالمللی جزایی در بارهدادستانی دادگاه بین مقدماتی

ی وضعیت در افغانستان را شروع کند. این درخواست در پی آن انجام شد که دادستان دادگاه درخواست کردند تحقیقات کامل در باره

ی مدنی افغانستان و یک مدافع حقوق بشر آمریکایی در سفر ( با شرکت جامعهFIDH) های حقوق بشرالمللی جامعهفدراسیون بینهیأت 

های گویی در مورد تداوم ارتکاب جنایتخواهان پاسخ المللی جزایی دیدار کردند وبا نمایندگان دادگاه بین 2017آوریل  7تا  3به الهه از 

نهاد عدالت های خبری: گزارش ادامه...دند. ها در افغانستان، از جمله در چارچوب درگیری جاری، شی طرفالمللی به دست کلیهبین

 شدند افغانستان در یجنگ اتیجنا یبررس روند عیتسر خواهان بشر حقوق فعاالن؛ انتقالی برای افغانستان: دادخواهی در الهه

http://www.bbc.com/persian/world-39511842
http://p.dw.com/p/2bC0R
http://p.dw.com/p/2bC0R
https://www.radiozamaneh.com/334202
https://www.radiozamaneh.com/334202
https://www.radiozamaneh.com/334333
https://www.radiozamaneh.com/334907
http://www.radiofarda.com/a/f4_parliament_member_five_thousands_waiting_list_execution/28425786.html
https://iranhr.net/fa/articles/2833/
https://iranhr.net/fa/articles/2835/
https://iranhr.net/fa/articles/2835/
https://iranhr.net/fa/articles/2836/
https://iranhr.net/fa/articles/2836/
https://iranhr.net/fa/articles/2838/
https://iranhr.net/fa/articles/2838/
https://www.radiozamaneh.com/333659
https://www.radiozamaneh.com/333659
https://www.radiozamaneh.com/334278
https://www.radiozamaneh.com/334278
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=79306
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=79306
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=79316
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=79316
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=79344
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=79344
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=79298
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=79229
http://www.radiofarda.com/a/f2-iran-deputy-judiciary-contradicts-rohani-telegram-arrests-security-issue/28425551.html
http://www.radiofarda.com/a/f2-iran-deputy-judiciary-contradicts-rohani-telegram-arrests-security-issue/28425551.html
http://www.radiofarda.com/a/b7-isis-execution-deirezzor/28413928.html
http://p.dw.com/p/2b87v
https://www.fidh.org/21454
https://www.icc-cpi.int/afghanistanhttps:/www.icc-cpi.int/afghanistan
https://www.icc-cpi.int/afghanistanhttps:/www.icc-cpi.int/afghanistan
https://www.icc-cpi.int/afghanistanhttps:/www.icc-cpi.int/afghanistan
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/burma-death-threats-against-human-rights-lawyer-mr-robert-sann-aung
https://www.fidh.org/21454
https://www.fidh.org/21454
https://www.radiozamaneh.com/333984
https://www.radiozamaneh.com/333984
https://www.radiozamaneh.com/333984
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-39513711
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 سیاسیو حقوق مدنی 

  درک همه پرسی قانون اساسی ترکیه

ات پیشنهادی در قانون اساسی که اختیارات شود، پیامدهای اصالحکه منتشر می پرسش و پاسخیدر  2017آپریل  4بان حقوق بشر دیده

، 2017آپریل  16گیرد. روز دهد، برای حقوق بشر و حاکمیت قانون در ترکیه مورد بررسی قرار میریاست جمهوری را گسترش می

ند. در این سند گیرگان در مورد تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری و افزایش زیاد اختیارات رئیس جمهوری تصمیم میدهندهرأی

گان باید دهندهی تفاوت بین نظام ریاست جمهوری و پارلمانی در مورد محافظت از حقوق بشر، تغییراتی که رأیهمچنین اطالعاتی در باره

ییرات و زمان المللی حقوقی از تغانداز استقالل دادگاه ها در نظام پیشنهادی تازه، ارزیابی کارشناسان بینتأیید کنند، نقش پارلمان و چشم

 شود.رأی گیری ارایه می

 

  نگارانقانون تازه: حمله به فعاالن ضد فساد و روزنامه اوکرایین

کند همچون ی فساد دولتی را ملزم مینگاران گزارشگر در بارهر در قانون فعاالن و روزنامهاصالحات اخی 2017آپریل  ۵بان حقوق بشر دیده

مسؤوالن دولتی دارایی های خود را اعالم کنند حتا اگر بودجه دولتی دریافت نمی کنند. این الزام تازه مبهم است و ممکن است برای 

مارچ  27ی غیردولتی ضدفساد به کار رود. این اصالحیه که رئیس جمهوری روز هانگاران و همکاران گروهبازداشتن یا مجازات روزنامه

 امضا کرد، مداخله ای ناموجه در آزادی بیان و دیگر حقوق مورد حمایت در تعهدات حقوق بشر اوکرایین است. 2017

  نوشته نرگس محمدی در پی اجرای حکم جدید زندانشدل ایران

 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  &جهانی سازی 

 صادرات تجهیزات تعقیب و مراقبت بریتانیا

وگوهای تلفنی و پیام های بریتانیا صادرکننده فناوری مراقبت به سراسر جهان است: از دستگاه هایی که گفت 2017آپریل  3مادربورد 

اینترنت نظارت دارند. بعضی از کشورهای دریافت کننده از این تجهیزات استفاده قانونی  کنند تا تجهیزاتی که برنوشتاری را کنترل می

ویژه در زمینه کنند، اما بسیاری ـ مثل مصر، ترکیه، عربستان سعودی ـ از کارنامه وحشتناکی در زمینه حقوق بشر برخوردارند، بهمی

المللی و اطالعات ضع، نقشه ای را با استفاده از اطالعات وزارت تجارت بینسوءاستفاده از  فناوری مراقبت. ما برای نمایش بهتر این و

که دولت مجوز صادرات برای کدام  دهداین نقشه نشان میدیگری که بر اساس قانون آزادی اطالعات به دست آورده ایم، تهیه کرده ایم. 

گیری مخابرات، نرم افزار مداخله یا هک کردن و نظارت بر اینترنت، صادر کرده است. در حال حاضر کشورها، و از جمله برای تجهیزات ره

 به روز است. 2016اطالعات نقشه تا آپریل 

 

  اروپا مردمان رُما را تنها رها کرده است ایتالیا

ی اروپا در بروکسل در هفته های گذشته از مردمان رُما که بزرگترین و محروم ترین اقلیت رهبران اتحادیه 2017آپریل  7الملل عفو بین

اند. اما امروز صدها تن از رُماها به زور از کوچ نشین غیررسمی جیانتورکو در ناپل اروپا هستند، تعریف و تمجید ظاهری زیادی کرده در

وز ایتالیا اخراج شدند. این اخراج یادآور تلخی از تبعیض علیه مردم رُما و خودداری شورای اروپا از دست زدن به اقدام است. به گزارش دیر

خاطر تبعیض علیه مردم رُما در زمیه شود که از گشایش پرونده تخلف علیه ایتالیا بهشال تایمز تبعیض در رأس شورای اروپا آغاز میفاینن

 کند.مسکن خودداری می

 

 یقحط« توفان کامل»داخلِ 

یمن، سودان جنوبی، شمال شرقی نیجریه و سومالی: این چهار قحطی یا قحطی  2017مارچ  30ای های ترکیبی اطالعات منطقهشبکه

کنند و هر کشور در معرض کند. عوامل محلی نقش بازی میتقریبی تشابه ها و تفاوت هایی دارند و به همین دلیل نیازهایشان فرق می

  .گزارش را بخوانیدری، حکومت داری بد، زیرساخت ضعیف و سقوط بازار قرار دارد. ترکیب متفاوتی از درگی

 

 ایران

  «مطلق سوادیب ونیلیم کی از شیب» وجود   «هزار نفر اختالل شدید روانی دارند ۸00بیش از  »

https://www.hrw.org/news/2017/04/04/turkey-understanding-constitutional-referendum
https://www.hrw.org/news/2017/04/04/turkey-understanding-constitutional-referendum
https://www.hrw.org/news/2017/04/04/turkeys-constitutional-referendum
https://www.hrw.org/news/2017/04/04/turkeys-constitutional-referendum
https://www.hrw.org/news/2017/04/05/ukraine-new-law-targets-anti-corruption-activists-journalists
http://www.humanrights-ir.org/?p=1743
https://motherboard.vice.com/en_us/article/uk-surveillance-export-map
https://motherboard.vice.com/en_us/article/uk-surveillance-export-map
https://josephcox.carto.com/builder/fa788f42-1873-11e7-81aa-0e98b61680bf/embed
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/they-are-throwing-us-on-the-street-like-dogs-europe-abandons-the-roma-in-italy/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/they-are-throwing-us-on-the-street-like-dogs-europe-abandons-the-roma-in-italy/
http://www.irinnews.org/film/inside-%E2%80%9Cperfect-storm%E2%80%9D-famine
https://www.irinnews.org/special-report/2017/03/30/we-are-not-world-inside-%E2%80%9Cperfect-storm%E2%80%9D-famine
https://www.irinnews.org/special-report/2017/03/30/we-are-not-world-inside-%E2%80%9Cperfect-storm%E2%80%9D-famine
https://www.radiozamaneh.com/334654
http://www.radiofarda.com/a/f2-iran-has-over-one-milliom-no-education/28425580.html
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 حقوق نسل سوم: توسعه، صلح، محیط زیست... 

 فعالیت برای توقف جنگ در یمن بریتانیا

عنوان یک شهروند ژنرال سعودی احمد االسیری را دستگیر کند. به کوشید 2017آپریل  3سام والتون روز  2017آپریل  11دمکراسی باز 

گوید: االسیری مشاور ارشد و سخنگوی بمباران وحشتناک یمن است که بیش از دو سال ایم. او میوگو کردهبا او که فعال صلح است گفت

المللی بشردوستانه را ای اساسی را ویران کرده و هزاران غیرنظامی را کشته است. نیروهای سعودی حقوق بیناست ادامه دارد؛ زیرساخت ه

های اند. سال گذشته، گزارش فاش شده هیأت کارشناسی سازمان ملل نشان داد حملهزیر پا گذاشته اند و حقوق بشر را کامل نقض کرده

رویترز روند. یک ماه پس از این گزارش، االسیری به کار میعنوان سالح جنگی بهگرسنگی به مند و گسترده علیه اهداف غیرنظامی ونظام

 «شوید.اکنون مقررات جنگی ما این است: اگر نزدیک به مرز باشید، کشته می: »گفت

 ع از حقوق بشردفا

 المللی را برقرار کندگذار به حقوق بینالمللی باید نظم جهانیِ احترامی بینجامعه سوریه

هفته که ی مرگبار شیمیایی رژیم در ادلیب در اوایل فیلم وحشتناکی از حمله 2017آپریل  7های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین

کند. معافیت از مجازات المللی را تأیید میی بینتن را زخمی کرد، بار دیگر شکست جامعه 200غیرنظامی را کشت و بیش از  ۸6کم دست

مند هستند، به افزایش ارتکاب فجایع دامن کامل و ننگینی که دستگاه نظامی جنایتکار رژیم و پشتبیانان آن )از جمله روسیه( از آن بهره

ی وتوی روسیه و چین که جلوی چندین ابتکار در سطح ، در نتیجه2011ده و باید پایان یابد. از زمان آغاز درگیری در سوریه در سال ز

 اند، ناتوانی شورای امنیت از واکنش به ضرورت اقدام اساسی ثابت شده است.المللی برای حل و فصل درگیری را گرفتهبین

 

 جویان سوری حیاتی استدهد تعهد به پناهاگر ترامپ واقعا به غیرنظامیان اهمیت می آمریکا

های هوایی ایاالت متحد آمریکا به پایگاه هوایی ارتش سوریه در حمص، سه روز پس از در واکنش به حمله 2017ریل آپ 7الملل عفو بین

الملل در آمریکا گفت: رئیس جمهور غیرنظامی منجر شد، رئیس اجرایی عفو بین ۸0که در استان ادلیب به مرگ بیش از  اییحمله شیمی

ی زندگی غیرنظامیان سوری انجام شد. اما دولت او اهمیتی برای سوری گوید حمله در واکنش به نگرانی در بارهآمریکا دونالد ترامپ می

طورِ کامل به د قایل نیست. او باید فوری ممنوعیت بر سفر مسلمانان را لغو کند. نیروهای آمریکا باید بههای فراری از ترس جان خو

های ممکن را طی عملیات نظامی برای محافظت از المللی بشردوستانه پایبند باشند و تمام اقدامتعهدات خود بر اساس حقوق بین

های المللی، مثل بمب های خوشه ای. در حملهز استفاده از سالح های ممنوع در سطح بینکار ببرند، از جمله با پرهیز اغیرنظامیان به

اند که بسیاری از آنها زنان و کودکانی بودند که در خانه هوایی ائتالف زیر رهبری آمریکا در عراق و سوریه، صدها غیرنظامی کشته شده

 هایشان گیر افتاده بودند.

 

 مردان باید به خشونت فرقه ای توجه کنند؛ از اختیارات اضطراری سوءاستفاده نکننددولت مصر

م وضعیت اضطراری پس از سه بمب گذاری تاسف بار در کلیساهای مصر های اضطراری در پی اعالاقدام 2017آپریل  10الملل عفو بین

های فرقه ای علیه قبطی ها در مصر نخواهد داشت و به احتمال به وخامت بیشتر وضع حقوق تاثیر چندانی در حل مسایل ریشه ای حمله

 فت.تن منجر شد، پذیر 44بشر خواهد انجامید. داعش مسوؤلیت بمب گذاری ها را که به مرگ 
 

 متحدان کشور در میان بدترین جالدان جهان بریتانیا

زنند. بنا به یافته به هم می بر اساس ارقام و آمار تازه متحدان بریتانیا روند الغای مجازات اعدام در سراسر جهان را 2017آپریل  11ریپریو 

الملل، متحدان بریتانیا، یعنی عربستان سعودی و پاکستان، در رده های باالی جالدان در جهان هستند. پاکستان های گزارش تازه عفو بین

ست. دیوان عالی کشور دو پذیر دیگر را اعدام کرده ا، اشخاص بیگناه و نیز نوجوانان و افراد آسیب2014پس از آغاز دوباره اعدام در سال 

تازگی پس از چند سال اعدام را از سر . کشورهای دیگر مثل بحرین بهتبرئه کردتازگی ـ یک سال پس از این اعدام شدند ـ برادر را به

رفتند. امسال سه تن در این کشور اعدام شدند. دولت مصر نیز یکی از کاربران پرکار مجازات اعدام است. هر چهار کشور روابط نزدیکی با گ

، بریتانیا به کمک به «اعتراف»بریتانیا دارند. با وجود نگرانی های مربوط به تعدی های مثل اعدام و استفاده از شکنجه برای دریافت 

 منیتی آنها ادامه داده است.نیروهای ا

 

https://www.opendemocracy.net/uk/ian-sinclair/working-to-stop-war-in-yemen-interview-with-peace-activist-sam-walton
https://www.opendemocracy.net/uk/ian-sinclair/working-to-stop-war-in-yemen-interview-with-peace-activist-sam-walton
https://www.channel4.com/news/activists-attempt-citizens-arrest-of-saudi-general
https://www.channel4.com/news/activists-attempt-citizens-arrest-of-saudi-general
http://uk.reuters.com/article/uk-yemen-security-saudi-idUKKCN0VA36H
http://uk.reuters.com/article/uk-yemen-security-saudi-idUKKCN0VA36H
http://uk.reuters.com/article/uk-yemen-security-saudi-idUKKCN0VA36H
https://www.fidh.org/21439
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/us-attack-on-syrian-airbase-professed-concern-for-civilian-life-should-prompt-trump-commitment-on-syrian-refugees/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/syria-un-security-council-must-take-decisive-action-after-idleb-chemical-attack/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/egypt-authorities-must-address-sectarian-violence-not-abuse-emergency-powers/
http://www.reprieve.org.uk/press/uk-allies-among-worlds-worst-executioners-report/
http://www.reprieve.org.uk/press/uk-allies-among-worlds-worst-executioners-report/
http://www.reprieve.org.uk/press/pakistan-acquits-two-hanged-men-insane-man-faces-execution/
http://www.reprieve.org.uk/press/pakistan-acquits-two-hanged-men-insane-man-faces-execution/
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تهدید مرگ علیه وکیل حقوق بشری رابرت سان  برمه

 آنگ

آزار مسؤوالن مالیاتی علیه سازمان  قزاقستان  

  حقوق بشر

 ایران
 کرد دیدتم را رانیا یبشر حقوق یها میتحر اروپا هیاتحاد

 روز را بود کرده وضع رانیا بشر حقوق کارنامه با ارتباط در شیپ سال شش ابتدا که ییها میتحر اروپا هیاتحاد 2017آپریل  11سی بیبی

 صادرات عالوه به یرانیا نهاد کی و مقام ۸2 یها ییدارا انسداد شامل ها میتحر نیا .است کرده دیتمد گرید سال کی یبرا شنبه سه

 یهامقام از تن ۸2 میتحر ".کرد استفاده دور راه ارتباطات بر نظارت و یداخل سرکوب یبرا آنها از توان یم" که است رانیا به یاتزیتجه

 و ییدارا و اموال فیتوق شامل هامیتحر نیا که شد وضع 2011 سال در بار نینخست اروپا هیاتحاد یسو از بشر حقوق نقض لیدل به رانیا

 ،یدیسع یعل مسلح، یروهاین کل ستاد نیشیپ سییر ،یروزآبادیف حسن سپاه، فرمانده ،یجعفر یمحمدعل .است سفر تیممنوع نیهمچن

 یاحمد لیاسماع ج،یبس نیشیپ فرمانده ،ینقد محمدرضا پاسداران، سپاه اطالعات سازمان سییر طائب، نیحس سپاه، در هیفق یول ندهینما

 قوه سییر اول معاون ،یااژه یمحسن نیغالمحس ه،ییقضا قوه سییر ،یجانیالر صادق نیهمچن و یانتظام یروین سابق فرمانده مقدم،

 هیاتحاد یمیتحر فهرست در که هستند یافراد جمله از انقالب یهادادگاه یقاض چند و تهران نیشیپ دادستان ،یمرتضو دیسع ه،ییقضا

 .دارند قرار اروپا

 هیشبریاست جمهوری  انتخاباتبرای  یسیرئ ینامزد»

 «است مردم به نیتوه و یشوخ

 هنگامه یسالمت تیوضع درباره المللنیب عفو  

 داد هشدار یزندان نگارروزنامه یدیشه

 زنان

 تهدید تازه علیه سالمتی زنان آمریکا

الیحه لغو قانون مراقبت درمانی ممکن است مثل تالش ها در کنگره برای تدوین پیش نویس تازه  2017آپریل  11بان حقوق بشر دیده

ی را که اتکا اظهارات چندین زنبان حقوق بشر الیحه قبلی مورد حمایت جمهوریخواهان حقوق زنان را در سراسر آمریکا تهدید کند. دیده

اند و احتماال بر اساس پیشنهادهای مورد بحث جمهوریخواهان از آنها محروم خواهند شد، خود به خدمات ناشی از این قانون را شرح داده

 منتشر کرده است.

 ایران

 انقالب خاموش زنان در ایران   نتشر شدم« زنان 1396نمای سال»

 ما در جای درست تاریخ ایستاده ایم   دویدن با خطر دستگیری

 ماراتن نمادین زنان در اعتراض به تفکیک جنسیتی

   فرهنگ و اندیشه

 مردم ؛'یالهوت' مرگ از پس سال شصت کستانیتاج

 رندیگیم جشن را تولدش نوزه

: شاعر های منتشر نشده سیلویا پالتِنامه بریتانیا  

 راز خشونت خانگی و آرزوی مرگ

پرسی قانون اساسی پایان ابهام و آشوب همه ترکیه

 نخواهد بود

ها در بین جوانان اعتمادی به مذهب و رسانهبی  

 اروپایی

 برای افشاگران اوراق پاناما، منتقدان ترامپ و یک روزنامه خانوادگی 2017جایزه پولیتزر 

 ایران

 تیهدا صادق 'کور بوف' از ییهابخش یبازخوان   «اتهام توهین به مقدسات برای خفه کردن مخالفان است»

 

https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/burma-death-threats-against-human-rights-lawyer-mr-robert-sann-aung
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/burma-death-threats-against-human-rights-lawyer-mr-robert-sann-aung
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/burma-death-threats-against-human-rights-lawyer-mr-robert-sann-aung
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/kazakhstan-harassment-on-the-part-of-the-kazakh-tax-authorities
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/kazakhstan-harassment-on-the-part-of-the-kazakh-tax-authorities
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/kazakhstan-harassment-on-the-part-of-the-kazakh-tax-authorities
http://www.bbc.com/persian/iran-39573913
http://www.radiofarda.com/a/f4_eu_prolonge_sanctions_against_iran_officials/28423843.html
http://www.radiofarda.com/a/f4_eu_prolonge_sanctions_against_iran_officials/28423843.html
http://p.dw.com/p/2b0v0
http://p.dw.com/p/2b0v0
http://www.radiofarda.com/a/28418225.html
http://www.radiofarda.com/a/28418225.html
https://www.hrw.org/news/2017/04/11/us-new-threats-womens-health
https://www.hrw.org/news/2017/04/11/us-new-threats-womens-health
https://www.hrw.org/news/2017/04/11/witness-terrified-lose-their-healthcare
https://www.hrw.org/news/2017/04/11/witness-terrified-lose-their-healthcare
https://www.radiozamaneh.com/334969
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=79274
https://www.radiozamaneh.com/334615
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=79336
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=79251
http://www.bbc.com/persian/arts-39540049
http://www.bbc.com/persian/arts-39540049
https://www.radiozamaneh.com/334867
https://www.radiozamaneh.com/334867
https://www.radiozamaneh.com/334600
https://www.radiozamaneh.com/334600
https://www.radiozamaneh.com/333568
https://www.radiozamaneh.com/333568
https://www.radiozamaneh.com/334777
https://www.radiozamaneh.com/333758
http://www.bbc.com/persian/arts-39577271
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 شهرآرمان

 شهرآنالین حقوق بشر آرمان یخانهکتاب

ن زمینه است. کوشش ما بر این است که تمام ترین پایگاه اطالعاتی در ایایجاد 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 کنیم تا خواننده عالقهایم منبع نشر ترجمه آنها را ذکر و منبع اصلی این اسناد را نیز ارایه ایم 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.ط آرمانهای منتشر شده توسها و جزوهمجموعه کتاب ،بخشاین در 

 جهان یگستره

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

 

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

 .شهر نیستخط مشی آرمان

 

رادیو فردا، رادیو زمانه، ، بان حقوق بشردیدهدویچه وله، حقوق بشر ایران، ، فارسی بی بی سیایندیپندنت، اخبار روز،  ابع این شماره:من

های مدنی، کانون رسانه های حقوق بشر،جامعه المللیبینعفو بین الملل، فدراسیون (، IRINای )اطالعات منطقهترکیبی های شبکه ریپریو،

 مادربورد، کانون مدافعان حقوق بشر، 

 
  

 

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

