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آرمان . ندارد  ، قومی، و هیچ دولتی وابستگی اقتصادی، سیاسی، مذهبی  شهر یک نهاد مستقل و غیر انتفاعی شهروندی است که به هیچ دسته آرمان

مداری و نیز پرداختن به ابتکارات  های اجتماعی برای دموکراسی، حقوق بشر، عدالت و قانون های مناسب برای تامین خواست این نهاد، ایجاد بستر

در قلب آسیا با  شهر در راستای تبادل اندیشه و گفتگو بنیاد آرمان. شهروندان است  جمعی  گیری آگاهی و نشر کتاب در خدمت به شکل  فرهنگی

 . تاس (FIDH)های حقوق بشر المللی جامعه شهر عضو فدراسیون بین بنیاد آرمان. کوشد ، پیشرفت و صلح، می هدف ایجاد همبستگی

  contact@openasia.orgا:تماس با م شهر وبسایت آرمان

شهر  کننده خط مشی آرمان دارد اما محتوای خبرهای وارده لزوما تعیین رسانی مسووالنه گام بر می  بشر درخدمت اطالع  روزنامه حقوق  هفت

 . نیست

 

 منبع عکس : بالگ الرا ریمی، به مناسبت روز جهانی کارگر.  ۴تظاهرات 

 تسیاس 

 
 کراین در آسیای مرکزیوچهار عامل تکرار حوادث ا

ای تکرار حوادث  در مقاله «عالم اسالم –روسیه » آقای شامل سلطان اف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی آوریل، تاج نیوز ۸۲
از نگاه این محقق  .به چهار عامل اساسی ربط داده است و کراین را در کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی پیشبینی کردهوا

دوم، توازن حکومتی در  .دداری ندار زه خود تاریخ دولتعامل اول این است که هیچ دولت آسیای مرکزی در قلمرو امرو
سوم، در تمامی این کشورها  .جهات میان مراکز منطقه ای و تاریخی ضد و نقیض است یجمهوری های آسیای مرکزی از بسیار

می  و چهارم، مشکالت سن و سال سروران این کشورها به طور جدی مطرح .این و یا آن شکل حاکمیت خودکامه خاص است
 .چین در این منطقه قوی شده است –آمریکا  –در آسیای مرکزی طی ده سال اخیر سه گوشه روسیه  .شود

 
 تاسیس شورای ملی جمعیت و توسعه در تاجیکستان

به ابتکار پارلمان تاجیکستان نهاد  در شرایط فقر زندگی می کنند. عیت تاجیکستان در روستاهاجم ۰۵٪بیش از  می، بی بی سی ۸
 ۲زمان ملل متحد این شورا روز طبق بیانیه صندوق نفوس سا تاسیس شده است. «شورای ملی جمعیت و توسعه»ای به نام  تازه

این شورا به منظور  نهادهای دولتی عضو این نهاد شده اند.تاسیس شده و وکالی مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان و سایر ی م
ن و حل مسائل مرتبط با جمعیت و توسعه یگذاری و مقررات رسمی، تعی گسترش همکاری جهت کارکرد و جاری کردن قانون»

ده ساختن مهاجران کاری تاجیک برای برآور ۲۰۰۲المللی در سال  طبق آمار سازمان های مالی بین تاسیس شده است. «و...

 وز

 

mailto:وبسایت%20آرمانشهر
http://ladaray.wordpress.com/2013/06/10/beautiful-russia-3-spectacular-moscow/
http://tojnews.tj/peshguii-havodisi-ukroin-dar-kishvarhoi-osiyoi-marcazi
http://www.bbc.co.uk/tajik/news/2014/05/140502_if_un_tajik.shtml?print=1
http://www.bbc.co.uk/tajik/news/2014/05/140502_if_un_tajik.shtml?print=1
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تولیدات ناخالص  ۰۵٪شود معادل حدود  اند که گفته می های خود به تاجیکستان بیش از سه میلیارد دالر انتقال داده نیازهای خانواده
 ملی در این کشور است.

 
useFreedom Ho : وضعیت آزادی مطبوعات در تاجیکستان بد شده است 

تهیه و انتشار شده است  Freedom House در رده بندی آزادی مطبوعات که توسط پژوهشگران سازمان می، آسیا پلوس ۸
بوعات وضعیت آزادی مط رهای اخی گویند طی سال ن پژوهش میمولفان ای است. ٪۰۱کشور جهان تاجیکستان در مقام  ۰۹۱میان 

مانند  یدر کشورهایرا وضعیت مطبوعات  شغال کرده بود.ارا  ٪۰۱شته تاجیکستان جای ذسال گ در تاجیکستان بدتر شده است.
کره شمالی، ازبکستان، ترکمنستان و بالروس در ردیف  ارزیابی نموده اند. «آزاد» هلند، نروژ، سوئد، بلژیک و فنالند

 اند.شامل شده  «کامالَ نا آزاد» کشورهای
 

 .جامعه 
 

 «جلوگیری از خشونت در خانواده» تصویب برنامه
ت در خانواده برای برنامه دولتی جلوگیری از خشون» آوریل حکومت جمهوری تاجیکستان ۲۰در جلسه علنی روز  می، خاور ۸

الی  ۲۰۰۲های  ای و متوسط برای سال امه رشد مؤسسات تحصیالت تا مدرسهبرن» ،«۲۰۲۲الی  ۲۰۰۲های  سال
ها جهت بهبود نشاندادهای  نقشه برنامه» و ۲۰۲۰الی  ۲۰۰۲های  برنامه اصالحات نیروی انتظامی برای سال» ،«۲۰۲۰

و  «اری جهانگردیذهت بهبود وضع سرمایه گجها  نقشه برنامه» ،«جهانی بانک -«جمهوری تاجیکستان در گزارش رشد تجارت
 ر اسناد به تصویب رسیدند.سای

 
 «ازبک ها حمله می کنندنژادپرستان بیشتر به تاجیکان و : »گزارش

مرکز حفظ حقوق در مسکو گزارش داده است که از اول سال جاری تا حال حمله های بیگانه  «ساوه» می، رادیو آزادی ۱
منطقه روسیه  ۰۰حمله های بیگانه ستیزان در  .نفر دیگر زخمی شده اند ۲۰نفر کشته و  ۸ستیزان و تندروهای ملت گرای روس 

نفر آسیب دیده اند و یکی از آنان  ۶در گزارش همچنین آمده است که ماه آوریل از دست بیگانه ستیزان  .به ثبت رسیده است
در مسکو می  «ساوه» در مصاحبه آقای ورخوسکی رئیس مرکز .در مسکو به قتل رسیده است ی است کهتاجیکستان یشهروند

کنند و  را تشکیل نمییی ساختارها چنین گروه ها .اردهای تندرو بعضی روابط وجود د البته همیشه در بین گروه: ...گوید
عکس جهت مهار آنان تالش می رساختارها ب .شمار خودجوش هستند های کم ها اغلب گروه آن .ضرورتی هم برای آن وجود ندارد

 .دمی شونکند ولی همیشه موفق  البته پلیس با آنان مبارزه می .کنند
 

 محمدکریم در روسیه قتلحادثه 
در طول  های شهر مسکو به قتل رسید. ساله توسط سه نفر در یکی از خیابان ۲۲آوریل محمدکریم  ۰۸روز  می، رادیو آزادی ۸

وحشیانه و بی رحمانه به قتل  روشآوریل دو نفر دیگر به همین  ٪۲و  ۲۰روزهای  اشتند.یک هفته تعداد چنین قتل ها ادامه د
آقای عزت امان  گویند. اما مقامات انتظامی روسیه در باره قاتالن چیزی نمی که شیوه کشتار همسان است وجود این اب رسیدند.

گرا  ب چنین کشتارها فعال شدن گروه های تندرو ملتبه نظر من سب»رهبر سازمان جمعیتی جوانان تاجیک در روسیه می گوید: 
افزایش  یهای آوریل و مقتل و کشتارها در ماه  در مسکو و نواحی مسکو می باشد، این کشتارها از اول ماه آوریل آغاز شدند...

   د. روسیه به وطن انتقال داده می شو ساالنه اجساد صدها شهروند تاجیکستان از «.می یابند
 

 جشنی فراموش شده در تاجیکستان :روز جهانی کارگر
زمان شوروی روز  .های مختلف برگزار می شود در بسیاری از کشورها به شیوه «روز کارگر» جشن می، رادیو آزادی ۱

ستان نیز مردم در شد و همچنین در تاجیک سوب میحشوروی م سابق ه ترین جشن ها در کشورهایاز پرشکو «یم ۰» کارگر
در این روز تمام کارخانه و اداره های مقامات وقت موظف  .های مرکزی شرکت می کردند پیمایی ها در خیاباناین روز در راه

روز جهانی کارگر کمرنگ  «یم ۰» ها شت سالذس از گاما پ .بودند با همراهی تمام کارمندان خود در راهپیمایی شرکت کنند
هنرپیشه تاجیک شیرعلی عبدالقیس  .که روز تعطیل است دیگر هیچ شکوه و شهامتی از آن نمانده است شده و امروز به جز آن

ها  انسان یرتص، رادمردی، هنروری، سربلندی از براستی، پاکیزگی .دوره سازندگی دنیای نوین سعادت بشر بود: »اف می گوید
 ...«هم دوست بودند اها ب انسان .مثل فواره جوش می زد

 
 

 قهرمان اطالعاتی ۱11 نورالدین قرشیبای اف در ردیف
- «مان اطالعاتیقهر ۰۰۰»ست  های مستقل به فهر رئیس انجمن ملی رسانه ،نورالدین قرشیبای اف می، آزادگان ۸
سال فعالیت خود بیش  ۲۰این سازمان نوشته که نورالدین قرشیبای اف در طول  است. شامل شده خبرنگاران بدون مرز  سازمان 

زمان  به فعالیت خبرنگاری خیلی زود وارد شد.» گفته است، «خبرنگاران بدون مرز» است. مقاله و گزارش نوشته  ۶۰۰از 
قرشیبای اف انجمن ملی رسانه های مستقل را سال  «.های کودکانه مطلب می نوشت ی در روزنامهتحصیل در مدرسه متوسطه و

 باشد. حقوق خبرنگاران می های فعال حامی در حال حاضر در تاجیکستان یکی از سازمان که ،تاسیس داد ۰۹۹۹
 

 

http://www.news.tj/tj/news/freedom-house-vazi-ozodii-vao-dar-ikiston-bad-shud
http://www.khovar.tj/society/33644-tasdi1179i-barnomai-1207ilavgirii-hushunat-dar-oila.html
http://www.ozodi.org/content/racism-attacks-increased-agains-central-asial-nationals-in-russia/25369352.html
http://www.ozodi.org/content/a-father-talk-about-his-son-killed-by-russian-nationalists/25369983.html
http://www.bbc.co.uk/tajik/news/2014/05/140501_ea_zm_1may_views.shtml?print=1
http://farsi-news.org/index.php?newsid=3654
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 زنان 
 

 مهاجرت و تقدیر زنان تاجیک
د زنان و کودکان بی های بی سرپرست مهاجران کاری یکی از مشکالت اساسی در تاجیکستان بوده تعدا خانواده ج، فریم ۸

در تاجیکستان  ست.شماره دقیق زنان و فرزندان بی سرپرست مهاجران کاری دقیق نی سال رو به افزایش است. بهسرپرست سال 
طبق گزارش خدمات مهاجرت روسیه حال  توان حل کرد. مهاجرت غیرقانونی چندین مشکل را می یبر این باورند که با حل معما

هزار  ۰۱۶۰۰هزار مرد و  ۹۰۲۰۲هزار نفر است که از این تعداد  ۸۰تعداد مهاجران کاری تاجیک در این کشور یک میلیون و 
 ۶۲۸هزار و  ۰۲۸ ساله( ۰۱ن تاجیک در روسیه )تا تعداد نوجوانا سال سن دارند. ۲۹تا  ۰۸مهاجر از مردان  زنان می باشند.

 نفر است.
 

 روابط بین المللی 
 

 ند اجرای طرح های انرژی مورد بررسی قرار دادندقرغیزستان و تاجیکستان رو
نخست وزیر قرغیزستان آقای آتاربایف که با سفر رسمی در آستانه حضور دارد  «وچرنی بشکک» به گزارش سایت و.ب ،یم ۳

به  ینفطر .علی سعیداف مورد بحث و مذاکره قرار داده است های دوجانبه را با همتای تاجیکی خود آقای دولت مسائل همکاری
-طور مفصل روند اجرای طرح های انرژی، گسترش تجارت توسط ساختمان کریدورهای ارتباطی، از جمله راه اتومبیل اوش

مردم قرغیزستان و تاجیکستان طی : »آقای آتاربایف تأکید کرد .مسائل مرزی را مورد بررسی قرار دادندو  خجند-اسفره-باتکن
دارای مردم کوهستان  :این دو مردم برادرند و دارای مشترکات زیادی هستند .دندهای زیاد در صلح و صفا زندگی کر سال

 «.های بیشتر وجود دارد این کشور باال است و ظرفیت برای همکاریبا  ارتباطاتسطح  .مشکالت مشابه هستند

 
 ترکمنستان مورد بررسی قرار گرفت-افغانستان-در شهر دوشنبه طرح راه آهن تاجیکستان

مورد بررسی  یم ۲توسط گروه کاری سه جانبه روز ترکمنستان -افغانستان-پروژه ساختمان راه آهن تاجیکستان ، اوستایم ۸
ارش وزارت نقلیات تاجیکستان گروه کاری مسائل حقوقی و فنی و همچنین مهلت به بهره برداری رسیدن به گز .قرار گرفت

گذاری و سایر مسائل   گوناگون این مسیر راه آهن، مسائل جذب سرمایه گزینه های ینطرف .پروژه را مورد مذاکره قرار دادند
های تاجیکی  گذاری قطعه رشد آسیایی آمادگی خودرا جهت سرمایهقابل ذکر است که بانک  .مربوطه را مورد بررسی قرار دادند

   .گذاری خواهد کرد خود را سرمایه سهمترکمنستان  .و افغانی این پروژه را اعالم نموده است

 
 های تاجیکستان ترین مشکل رسانه مهم –ترسی به اطالعات دس
نشریه ها،  ۶۰۵وجود مستقل بودن  اگویند ب دی بیان در تاجیکستان میمسئولین سازمان های دفاع از آزا ، رادیو آزادییم ۳

ن پژوهش های مولفا .محدودیت در زمینه دسترسی به اطالعات یک نوع بی اعتمادی را در بین مردم به میان آورده است
مثل تاجیکستان مقامات دولتی منفعت دار نیستند تا اطالعات  ند که در کشورهای خودکامها المللی آزادی مطبوعات نیز بر این بین

در کل : »کارشناسان می گویند .پخش شود و مطبوعات مستقل نیز در انتشار اندیشه آزاد فعال باشد داخلیهای  آزاد توسط رسانه
اخلی و بیرونی دارند، اما مهم ترینش تأثیر افکار جمعیتی جهانی و به تاجیکستان و همچنین روابط رئیس جمهور دالیل مختلف د

شته رئیس منصب ذاطالع داریم که در سال گ اقل ما از دو منبع مستقلچون حد .ن کننده استیها در این مسأله تعی به رسانه
های خود از خیلی  کنند وگرنه ما و شما در اتاق را خبردار می ا هستند که ما و شماه دارانش را انتقاد کرده گفته است که این رسانه

 «.خبر می مانیم کارها بی
 

 فرهنگ 
 

 بزرگان علم و ادب «ذکر خیر»فراخان محفل 
به گرامی داشت نام بزرگمردان  «ذکر خیر»محفل  «بارگاه سخن»در تاالر  ۰۱۰۲۰در ساعت  یم ۰۲روز  ، تاج نیوزیم ۸

قمر عبدهللا برگزار می  و ف، امیر قراقل اف، محمدرحیم سیدرعلم و ادب تاجیک محمدجان شکوری، شراف الدین رستم ا
مکان  برنگاران در این برنامه آزاد است.و خ «بارگاه سخن»شرکت پیوندان و هواداران ایشان، کل اعضا محفل فرهنگی  شود.

 «(.زرافشان»)محله زرافشان، جنب رستوران « بارگاه سخن»شهر دوشنبه، تاالر  برگزاری:
 

 حمایت وزیر فرهنگ روسیه از سه مهاجر تاجیک
نقاب » وزیر فرهنگ روسیه طی یک نامه رسمی به رئیس دومای دولتی از سه مهاجر تاجیک برنده جایزه ، رادیو آزادی یم ۱

وزیر روسیه به حمایت از مهاجران تاجیک صدا بلند می یک این برای نخستین بار است که  حمایت کرده است. «طالیی

اراف وزیر فرهنگ از رئیس دومای دولتی روسیه خواسته است تا کمیسیون مربوطه مجلس پارلمان روسیه رفتار وکیل فیاد .کند

آوریل در سخنرانی خود در جلسه دومای دولتی از تصمیم هیات داوران  ٪۲آقای فیاداراف روز  قرار بدهد. صرا مورد تفح

گفتنی است که  زه تئاتری روسیه به سه مهاجر تاجیک شدیداَ انتقاد کرد.معتبرترین جای «نقاب طالیی» جهت اهدای جایزه

 تاجیک اهدا گردید. به سه مهاجر «بولشوی تئآتر» آوریل طی یک مراسم باشکوه در ۰۸روز  «نقاب طالیی» جایزه

http://faraj.tj/society/5221-mu1203o1207irat-va-ta1179diri-zan1203oi-to1207ik.html
http://faraj.tj/society/5221-mu1203o1207irat-va-ta1179diri-zan1203oi-to1207ik.html
http://www.vb.kg/doc/271739_kyrgyzstan_i_tadjikistan_obsydili_hod_realizacii_energoproektov.html
http://www.avesta.tj/business/24792-v-dushanbe-obsuzhden-proekt-stroitelstva-zh-d-tadzhikistan-afganistan-turkmenistan.html
http://www.ozodi.org/content/media-day-in-tajikistan-and-problem-of-journalists/25370900.html
http://tojnews.tj/annons-mahfili-giromidoshti-buzurgoni-ilmu-adab
http://www.ozodi.org/content/russuain-culture-minister-supports--3-tajik-migrants-recieved-golden-mask-award/25369442.html
http://www.ozodi.org/content/russuain-culture-minister-supports--3-tajik-migrants-recieved-golden-mask-award/25369442.html


 

 

 4 

 
 در دوشنبه «تئاتر خیابانی» فعال شدن نخستین

به رهبری میثم جباری، کارگردان ایرانی در تاجیکستان فعالیت خود را آغاز  "تئاتر خیابانی" نخستین گروه ، بی بی سییم ۱

این گروه تئاتری که  اند. دههنرمندان این گروه تئاتر در آثارخانه شهیدی در شهر دوشنبه تمرینات خود را شروع کر است. کرده 

قراردادی بسته و در نظر دارد آثار  «هللا شهیدی زیاد» ای است در عین حال با آثارخانه های جوان و غیرحرفه متشکل از هنرپیشه

در  گوید که این گروه در ابتدا منیره شهیدی، مسئول این آثارخانه، می موسیقی این آهنگساز سرشناس تاجیک را به اجرا بگذارد.

"پیروزی بر  مه، که در تاجیکستان مصادف است با روز ۹در روز  «عید ظفر» نظر دارد تا نمایشی را با استفاده از سرود

تبار در  این نخستین گروه تئاتری است که از سوی یک گروه جوانان هنرمند و به رهبری یک کارگردان ایرانی اجرا کند. فاشیسم"

اند و  های تئاترهای تاجیکستان با سرمایه دولت تأسیس شده در گذشته بیشتر گروه شود. می تاجیکستان به طور خودجوش تأسیس

 شوند. دولتی محسوب می
 

 افزار تصحیح زبان تاجیکی در دوشنبه معرفی نرم
این طرح  در دانشگاه تکنولوژی شهر دوشنبه معرفی خواهد شد. یم ۲حیح زبان تاجیکی روز افزار تص نرم ، تاج نیوزیم ۸

شود، مولفان  گفته می با کمک بنیاد سوروس انجام شده است. «مرکز رشد تکنولوژی های اطالعاتی ظفر عثمان اف» توسط

همچنین در این  را ساخته اند. این نرم افزارطرح مدل ریاضی آن را مبنی بر مواد دستور زبان تاجیکی تهیه نموده الگوریتم 

 .برنامه اطالعات در مورد دستاوردهای طرح مذکور و برنامه تصحیح زبان تاجیکی پیشکش خواهد شد

 

 آرمان شهر 

 شهر ی تاجیکستان در سایت آرمان صفحه

 . برای بارور کردن آن ما را یاری دهید. آورد مطالب مربوط به جغرافیای تاجیکستان را در این صفحه گردهم می شهر آرمانتارنمای 

 

 شهر/ زنان خانه آنالین حقوق بشر آرمان کتاب

« خانه آنالین حقوق بشر کتاب»اندازی  هدف از راه. است  خانه آنالین حقوق بشر خود را به زنان اختصاص داده تابای از ک  صفحهشهر  آرمان

 . ترین پایگاه اطالعاتی در این زمینه است  ایجاد جامع
 

 شهر های آرمان دیگر بولتن 

 للیهفت روز نامه حقوق بشر بین الم

 هفت روز نامه حقوق بشر زنان

 هفت روز نامه حقوق بشر ایران

 هفت روزنامه حقوق بشر افغانستان
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