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 یعقوب کلمه ـ مرخصی نسرین ستوده و آزادی ژیال بنی: عکس

 

 حقوق بشر قضن موارد 

 عامالن دولتی

 ندنفر بازداشت شد 5در نقاط مختلف کشور  2931در هفته آخر خرداد ماه سال 

مرکز در  تهران دانشگاه دانشجویان از و دانشجویی فعال نگار، روزنامه عسگری احمدای که گذشت  در هفته

 چند توسط کار، محل از خروج هنگام خرداد ۰۳ پنجشنبه نیز روز علی نکویی .شد بازداشت ه روز دوم تیر ما

 محلی به و منتقل آنان خودروی به لحظاتی از بعد و شده متوقف سالح و بیسیم به مجهز شخصی لباس مامور

ن در شیراز هستند از فعاال فرمانی مهدی و زاده فیروز ،راستی آزیتا واحدی، محمدرضا .برده شده است نامعلوم

 .ی اخیر بازداشت شده و خبری از آنان در دست نیست که در هفته

 

 !دهند نشان من به را ام بچه قاتل روزی امیدوارم: او شدن کشته روز سال در سلطان آقا ندا مادر

 ۰3/۰/3۰31بشر  المللی حقوق کمپین بین

 پس های ناآرامی جریان در و 3۰۱۱ خرداد ۰۳ در دخترش شدن کشته روز سال چهارمین در سلطان آقا ندا مادر

 اما شود برگزار دادگاه بود قرار»  :گفت ایران در بشر حقوق المللی بین کمپین به  جمهوری ریاست انتخابات از

. بگویم چه دانم نمی دیگر که من. است مفتوح همچنان هم پرونده. نشد برگزار دادگاهی گذشته سال چهار در

 «.است ات بچه قاتل این بگویند و بدهند نشان من به را قاتل روز یک فقط امیدوارم

 

 شوند نمی اعدام مالءعام در مجرمان بشری، حقوق مسائل دلیل به: قزوین دادگستری رئیس

 

 

http://openasia.org/
mailto:armanshahrfoundation.openasia@gmail.com
http://hra-news.org/00/15860-1.html
http://chrr.biz/spip.php?article21363
http://chrr.biz/spip.php?article21363
http://persian.iranhumanrights.org/1392/03/neda_agha_soltan/
http://www.radiozamaneh.com/78247#.UcVqgiObNn4
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 3/۰/3۰31رادیوزمانه 

 و یالملل بین مسائل و قضائیه قوه های سیاست دلیل به: گفت قزوین استان دادگستری کل رئیس انصاری، جمال

 .شود نمی تجویز مالءعام در مجرمان اعدام بشری، حقوق

 

 اصفهان قاچاقچی در 31 اعدام

 3/4/3۰31خبرگزاری فارس 

 .داد خبر ذشتهگ سال در اصفهان در کراک قاچاقچی 31 اعدام از اصفهان استان انقالب و عمومی دادستان

 

 شود می اجرا شیراز در نفر شش دست قطع حکم

 1/4/3۰31رادیوزمانه 

 .است شده صادر شهر این در نفر شش دست قطع حکم گفت شیراز انقالب و عمومی دادستان القاصی، علی

 

 شود می محاکمه خورشید روزنامه

 3/4/3۰31اری ایسنا زخبرگ

 کیفری دادگاه در  - ماه تیر 1 - نبهیکش «خورشید» و «پرستاری جامعه» های نشریه پرونده به رسیدگی جلسه

 .شود می برگزار مطبوعات منصفه هیات حضور با و تهران استان

 

 اجرای حکم اعدام در مالء عام در چهارمحال بختیاری

 ۰۳/۰/3۰31هارمحال بختیاری دادگستری چ

 گرم 144۳ نگداری و حمل در مشارکت اتهام به که فردی اعدام حکم استان دادگستری عمومی روابط گزارش به

 در بود گرفته قرار تأئید مورد کشور کل دادستان توسط و صادر شهرکرد  انقالب دادگاه اول شعبه در هروئین

 حکم، این اجرای با همزمان همچنین. درآمد اجرا مرحله به شهرکرد مهدیه منطقه در واقع فرد این سکونت محل

 به هروئین نگهداری و حمل در مشارکت و خرید اتهام به هرکدام که دیگر قاچاقچی مرد دو و زن یک احکام

 .  شد اجرا شهرکرد مرکزی زندان محل در کشور کل دادستانی سوی از تأئید از پس ،بودند شده محکوم اعدام

 

 ندازن

 

 مرخصی نسرین ستوده و آزادی ژیال بنی یعقوب

1/4/3۰31کلمه   

  .شد آزاد زندان از محکومیتش دوره پایان با یعقوب بنی ژیال و آمد مرخصی به ستوده نسرین

 

 

 افشین اسانلو، از زندانیان سیاسی در ایران درگذشت

3/4/3۰31سی فارسی  بی بی  

.است درگذشته زندان در قلبی سکته پی در ایران در سیاسی زندانیان از اسانلو، افشین  

 

 بی خبری از وضعیت پژمان ظفرمند پس از بازداشت مجدد

۰3/۰/3۰31جرس   

 معلومی نا نقطه به و بازداشت ناشناس افراد توسط خود کار محل در جاری سال ماه خرداد 1۲ ظفرمند پژمان

  .است شده منتقل

 

 توضیحات مدیرکل زندان های استان تهران درباره فوت افشین اسانلو

3/4/3۰31ری ایسنا خبرگزا  

 شهید بیمارستان در وی: گفت قلبی سکته دلیل به اسانلو افشین فوت خبر تایید با تهران استان های زندان مدیرکل

.است کرده فوت کرج رجایی  

 

 رئیس قوه قضاییه دستور العمل ساماندهي زندانیان را ابالغ کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920401001311
http://www.radiozamaneh.com/78456#.UcbX_iObNn4
http://www.isna.ir/fa/news/92040100079/-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://dadgostary-chb.ir/Default.aspx?tabid=1526&articleType=ArticleView&articleId=74943
http://dadgostary-chb.ir/Default.aspx?tabid=1526&articleType=ArticleView&articleId=74943
http://kaleme.com/1392/04/02/klm-149159/
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/06/130622_afshin_osnaloo_died.shtml
http://www.rahesabz.net/story/71891/
http://isna.ir/fa/news/92040100622/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://ghanoondaily.ir/1392/04/02/Files/PDF/13920402-177-1-1.pdf
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1/4/3۰31روزنامه قانون   

 ابالغ دستورالعمل در .ورود به زندان از این پس سخت خواهد شد بر اساس دستور جدید رئیس دستگاه قضایی

.شد خواهد انجام یسخت به پس این از زندان به افراد آسان ورود آن پیرو كه دارد وجود بند 13 شده  

 

 دختران میرحسین و رهنورد از شنیدن صدای پدر و مادر خود نیز محرومند

1/4/3۰31کلمه   

 فضای نسبی آزادی با همواره که انتخابات خاص مقطع کشور، سیاسی عرصه در یافته تغییر شرایط وجود با

 ایجاد را امور در نسبی گشایش توقع ناظران از بسیاری برای که دیگری عوامل مجموعه و بوده همراه سیاسی

 به هم گذشته های ماه در که خبری بی وضعیت و نشده ایجاد رهنورد و میرحسین وضعیت در تغییری است، کرده

 آقای ی خانواده آزار باعث حصر از فراتر که وضعیتی شده؛ تشدید داشت وجود مختلف های بهانه و ها شکل

.ستا موسوی  

 

 وخامت وضع جسمی محمدرضا پورشجری

1/4/3۰31هرانا   

 وضع وخامت پی در کرج، مرکزی ندامتگاه زندان در زندانی نویس وبالگ( مهر سیامک) پورشجری محمدرضا

.شد منتقل زندان بهداری به جسمی  

 

 

 زنان

 

 ندهید کلیدی پست دارند زنان به فرودست نگرش که مردانی به

 ۰۳/۰/3۰31ایسنا 

 در کلیادی های پسات کاه شاده مسااله ایان خواساتار روحاانی حسان باه خطااب ای نامه در زنان اسالمی ائتالف دبیر

 .نگیرد قرار دارند زنان به نسبت فرودست نگرش که مردانی اختیار

 

 جنسی بردگی و اجباری ازدواج:  ولوم بیانیه

 3/4/3۰31تغییر برای برابری 

 زن پناهنادگان رشاد باه رو تعداد نگران عمیقا ،(ولوم) مسلمان جوامع در قوانین و زنان  همبستگی المللی بین شبکه

 در فقیراناه  زنادگی از فارار راه یاا مستأصال هاای خانواده بارای بقاا حفاظ اساتراتژی عناوان تحات کاه است سوری

 کااه اساات جنساای بردگاای از شااکل یااک اجباااری ازدواج. میشااوند فروختااه ازدواج باارای پناهناادگی، هااای اردوگاه

 .دارد دنبال به را اش  جنسی فعالیت درباره گیری تصمیم قدرت و او حرکت آزادی زن، استقالل محدودیت

 

 

 

 

 الناعحامیان و ف

 

 شیرین عبادی: رفع حصر باید اولویت روحانی باشد

۰3/۰/3۰31جرس   

 برای اساسی قانون در که خود اختیارات از بتواند قاطعیت با روحانی حسن اگر که است معتقد عبادی شیرین

.رفت خواهد بهبود به رو ایران در بشر حقوق وضعیت ند،ک استفاده است شده گرفته نظر در جمهور رئیس  

 

 شکایت مصطفی عبدی علیه قاضی صلواتی

۰3/۰/3۰31مجذوبان نور   

 صدور و پرونده به رسیدگی جریان در صلواتی قاضی تخلفات به نسبت دراویش حقوق فعاالن از عبدی مصطفی

.کرد شکایت قضات انتظامی دادگاه به خود برای حبس سال سه حکم  

http://www.kaleme.org/1392/04/02/klm-149110/
http://hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/15868-1.html
http://isna.ir/fa/news/92033018538/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B3%D8%AA
http://www.signforchange.info/spip.php?article10545
http://www.rahesabz.net/story/71896/
http://www.majzooban.org/fa/exclusive/exclusive-news/7038-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C.html
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 دو درخواست فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از روحانی

3/4/3۰31خبرنگاران ایران   

 بازگشایی برای وی وعده از استقبال ضمن روحانی حسن به یا مهان نگاران در روزنامه المللی بین فدراسیون 

 .است شده زندانی نگاران روزنامه وضعیت پیگیری خواستار نگاران هروزنام صنفی انجمن

 

 دستگاه قضایی مسئول جان باختن هدی صابر و افشین اسانلو است

۰/4/3۰31جرس   

 ما"اند نوشته اسانلو افشین گذشتدر مناسب به تسلیتی پیام در اوین زندان ۰4۳ بند در محبوس سیاسی زندانی 44

 این سندیکایی صنفی وفعاالن سیاسی زندانیان قبال در قضایی دستگاه والنهئمس غیر های رویه به اعتراض ضمن

 برای و اجز و صبر ایزدی درگاه از آنها برای و کرده  عرض تسلیت اسانلو افشین مرحوم خانواده به را مصیبت

".داریم مسئلت مغفرت و رحمت مرحوم آن  

 

 بشر  حقوق نقض پنهان موارد 

 

 افغانستان و ایران در انسان قاچاق درباره آمریکا گزارش انتشار

 ۰3/۰/3۰31سی فارسی  بی بی

 نظاار از بناادی طبق سااط  ترین پااایین در را ایااران ،نسااانا قاچاااق درباااره آمریکااا خارجااه وزارت ساااالنه گاازارش

 ماتهم اساتانداردها حاداقل رعایات عادم باه را ایان کشاور دولات و داده قارار اجباری کار و جنسی قاچاق با مبارزه

 .است برداشته قانون تدوین در هایی گام افغانستان دولت گوید می گزارش این. است کرده

 

 فیلتر در دنیای مجازی شبیه اعدام در دنیای واقعی است

 ۰3/۰/3۰31خبرگزاری فارس 

 افاراد کاه کنایم طراحای جدیدی نظام بتوانیم باید ما": گفت تهران استان ارشاد کل اداره مطبوعاتی-فرهنگی معاون

 شود عمل ای گونه به باید است حقیقی فضای در اعدام شبیه مجازی فضای در فیلتر شوند، متنبه خود جرم به نسبت

 بادون اینترنتای اقتصاادی هاای بنگاه و ها پورتال ها، رسانه حذف آیا .شود مجازات خود جرم با متناسب هرکسی که

 هزیناه درآماد منبع یک عنوان به سایت یک ایجاد برای را خود دارایی و توان تمام جوان یک شاید اینکه به توجه

 "است؟ درستی کار باشد کرده

 

 زیست  محیط کننده تخریب کشور 3۳ بین ایران

 1/4/3۰31روزنامه اعتماد 

 درگیر ،دیگری دولت و سال هشت هر از بیش سال، هشت این متعلقاتش، و مسائل تمام و زیست  محیط

 وهمه همه هوا، آلودگی تا گرفته کویر ملی پارک اکتشافات و ارومیه دریاچه از. بود دولتمردان کاری سیاسی

 زیست  محیط حفاظت سازمان رأس در افراد و مسئوالن غیرکارشناسی نظرات با که شد هایی کاری سیاسی قربانی

 .بود همراه

 

  فرهنگ 
 اث جهانی یونسکوثبت کاخ گلستان در فهرست میر

 1/4/3۰31وله  دویچه

 کاخ این. داد قرار خود جهانی فرهنگ میراث فهرست در را تهران در گلستان کاخ یونسکو فرهنگی سازمان

 عنوان به حاضر حال در گلستان کاخ از. اند شده ساخته مختلف های دوران در که است بناهایی از ای مجموعه

  .شود می استفاده موزه

 

 مضراب تا محراب از زاده، بدیع جواد

 جواد. است ایران موسیقی در تجدد راه آغازگران از یکی که گذرد می مردی تولد از سال ده و یکصد امسال

http://www.khabaronline.ir/detail/299612
http://www.rahesabz.net/story/72014/
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/06/130620_do_not_publish.shtml
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920329000872
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920329000872
http://www.baharnewspaper.com/News/92/04/02/13620.html
http://www.dw.de/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88/a-16900596
http://www.dw.de/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%B9-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8/av-16876755
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 روزمره مسائل و عامه فرهنگ که هنرمندی. دانند می پاپ موسیقی پدر را قدیمی آهنگساز و خواننده زاده بدیع

 .کرد ترانه وارد را زندگی

 

 

 درگذشت آزادی استادیوم معمار

 3/۰/3۰31خبرگزاری مهر 

 در جدیاد مهندسای نظاام گاذاران بنیاان از و تهاران دانشاگاه استاد ایرانی، معاصر معمار فرمانفرمائیان، عبدالعزیز

 قاجاار شااه مظفرالادین دختار الدولاه عزت و ایران اول طراز نمتمّوال از فرمانفرما میرزا عبدالحسین فرزند ایران

 روز او اساات کاارده طراحاای را...  و مهرآباااد فرودگاااه آزادی، اساتادیوم جملااه از ایااران بناهااای مهمتاارین کااه باود

 .گذشت در اسپانیا در خردادماه ۰3 جمعه

 

 سیاست
 

 مشایی صالحیت تایید برای نژاد احمدی ناکام تالش «بار سه»

 ۰3/۰/3۰31رادیو فردا 

 رهبار از باار ساه نژاد احمادی محماود کاه گویاد می ساپاه، در ای خامناه هللا آیات نمایناده جانشاین صاادقی، حاج عبدهللا

 جمهاوری ریاسات انتخاباات در مشایی  رحیم راسفندیا صالحیت تایید به حکم که کرد درخواست اسالمی جمهوری

 .نشد واقع قبول مورد او های درخواست اما بدهد، یازدهم

 

 کیفری دادگاه به نژاد احمدی احضار درباره الریجانی آملی توضیحات

: گفات تهاران، استان کیفری دادگاه به جمهور رییس احضار درباره قضاییه قوه رییس1/4/3۰31خبرگزاری ایسنا 

 لحااظ باه و کارده پیدا طوالنی سیر بوده، مطرح مساله این بعد به ۱۱ سال از بلکه نیست، االن به مربوط پرونده"

 ."است رسیده اینجا به و رفته کشور عالی دیوان در صالحیت

 

 شهر آرمان
 

 شهر آرمان بشر حقوق آنالین خانه کتاب

 ماا کوشاش. اسات زمینه این در اطالعاتی پایگاه ترین جامع ایجاد «بشر حقوق آنالین کتابخانه» اندازی راه از هدف

 و اسناد. آوریم گرد مجهز کتابخانه یک در را فارسی زبان به بشری حقوق اسناد و ها عهدنامه تمام که است این بر

 منباع و ذکار را آنهاا ترجماه نشار منباع ایم کوشایده جاا هماه در و ایم برگرفته مختلف های وبگاه از را موجود لبمطا

 .ببرد بهره آن از بتواند دیگر زبان به آشنا و مند عالقه خواننده تا کنیم ارایه نیز را اسناد این اصلی

 

 شهر ن آرما انتشارات

 از برخای کاه را بنیااد ایان توساط شاده منتشر های کتاب  مجموعه توانید می شهر آرمان بنیاد تارنمای از بخش این در

 بشار حقاوق دموکراسای، و شهروند های حوزه در ها کتاب این. کنید مطالعه است، مطالعه قابل آنالین شکل به ها آن

 .اند شده بندی دسته نوجوان و کودک و تادبیا و فرهنگ زنان، عدالت، و

 

 

http://www.mehrnews.com/detail/News/2081564
http://www.radiofarda.com/content/f9_iran_presidential_election_hajsadeghi_ahmadinejad_mashaee/25024250.html
http://isna.ir/fa/news/92040200793/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://openasia.org/item/category/human-rights-2
http://openasia.org/armanshahr-publishing

