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های ندارد. آرمان این نهاد ایجاد بستر وابستگی، قومی، و هیچ دولتی شهر یک نهاد مستقل و غیرانتفاعی شهروندی است که به هیچ دسته اقتصادی، سیاسی، مذهبیبنیادآرمان

و نشر کتاب در خدمت به شکل گیری  های اجتماعی برای دموکراسی، حقوق بشر، عدالت و قانون مداری است و نیز دست زدن به ابتکارات فرهنگیمناسب برای تامین خواست

بنیاد آرمان شهر عضو فدراسیون . کوشد، پیشرفت و صلح، میو گفتگو در قلب آسیا با هدف ایجاد همبستگیشهروندان. بنیادآرمان شهر در راستای تبادل اندیشه  جمعی آگاهی

 .است(FIDH)های حقوق بشربین المللی جامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عکس منبع/ منیدر  جنگزنان و کودکان قربانیان اصلی 

 

 حقوق بشرفاحش نقض موارد 

 کردند سنگسار سرپل در را مرد و زن یک طالبانافغانستان 

 آن مناطق بیشتر که جایی قلعه سوزمه ولسوالی در نامشروع ارتباط جرم به را مرد و زن یک طالبان 2211سپتامبر  13خبرگذاری بخدی 

 به شالق و بدن اعضای قطع مالءعام، در سنگسار جمله از شرعی مجازات طالبان زمان در.کردند سنگسار است، شورشیان حاکمیت تحت

 جمعه نماز از پس جمعه روز بود قرار مرد و زن این که گوید می سرپل والیت سرپرست حقبین، عبدالجبار. شد می اجرا گسترده شکل

 .کردند واگذار شنبه روز به را حکم این یاجرا هوایی، حمله ترس از طالبان اما شوند، سنگسار

 

 کرد خودکشی بلخ والیت شولگره ولسوالی در ساله ۶۱ دختر یک

 خبر والیت این شولگره ولسوالی در ساله 1۱ جوان دختر یک خودکشی از بلخ والیت در امنیتی مقامات  2211سپتامبر  1 گروپ کلید 

 در گذشته شب که داشت نام زرین دختر این: گفت کلید به خبر این تایید با بلخ والیت امنیه قوماندانی سخنگوی درانی، شیرجان. دادند

 این انگیزه و علت هنوز تا: افزود درانی آقای. است  کشته را خود بوده، موجود منزل در که ییچره سالح با بلخ والیت شولگره ولسوالی

 .است شده آغاز رابطه این در تحقیقات اما نشده، مشخص رویداد

 

 

 

http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13940216000508
http://www.bokhdinews.af/
http://tkg.af/dari/afghanistan-news/north/17755-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-16-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%AE
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 کودک شد 4زن و  3باعث کشته شدن  منیبه  یعربستان صعود حمالت

 

  دفاع از حقوق بشر

 / ویدیوزنان حقوق حفظ برای افغان زن یک تالشافغانستان 

امامان  رود و با روحانیون ویک زن افغان با حمایت یک نهاد دفاع از حقوق زنان به والیات افغانستان می 2211سپتامبر  12بی بی سی 

یفیت زندگی زنان بهتر خواهد گوید اگر این افراد برای ترویج مساوات فعالیت کنند، ککند. جمیله افغانی میدرباره حقوق زنان صحبت می

 گزارش تصویری ان را در لینک باال ببینید.شد. 

 

 دادند شکل را هند زنان جنبش که گری عصیان زن ۹

 گذاشته سر پشت طوالنی راهی کودکان، ازدواج و «ساتی» میراث زمان از هند در زنان حقوق تضمین جنبش  2211سپتامبر  7بیدارزنی 

 و است گرفته صورت زیادی پیشرفت که پوشید چشم واقعیت این از تواننمی شود، انجام باید که هست زیادی کارهای هنوز اگرچه. است

 یاد مبارزی و بخشالهام هایشخصیت آن تمام از نوشته این .است یافته ارتقا چشمگیری یگونه به اخیر دهه در کشور در زنان جایگاه

 .اندکرده هموار کنونی شرایط برای را راه پدرساالری، نیروهای با مبارزه یعرصه در خود پایانبی هایتالش با که کندمی

 

 موافقید؟ شهرها در زنان مخصوص فضاهای با آیاایران 

 شهری فضاهای در آنها حضور گسترش زمینه زنان، مخصوص هایپارک توسعه با گویدمی تهران شهرداری 2211سپتامبر  11بی بی سی 

 با تهران، در نمایشگاهی افتتاح حاشیه در تهران شهرداری فرهنگی و اجتماعی امور معاون مهر، خبرگزاری گزارش به. است داده افزایش را

 برای بیشتر داشت، وجود شهر در که امکاناتی از بسیاری گذشته در: است گفته شهری فضاهای در زنان به نسبت عدالت رعایت بر تاکید

 .کرد احداث را بانوان مختص هایبوستان عدالت، ایجاد و مشکل این رفع راستای در نیز تهران شهرداری. بود مردان

 

 کودکان 

 بامیان والیت در بار این اما دختر، آموزان انشد مسمومیتافغانستان 

 به ولسوالی این در اهلل نعمت شهید مکتب دختر آموز دانش 21 امروز گفتند پنجاب ولسوالی در مقامات 2211سپتامبر  12خبرگزاری رها 

 و تب به ناگهان شدند مکتب وارد دختر آموزان دانش این که زمانی گوید می پنجاب ولسوالی پناهی علی رستم .اند شده منتقل شفاخانه

 نیست مشخص هم هنوز اما شود می ساعته چهار و بیست محافظت مکتب این اینکه باوجود .شدند دچار اشک ریزش و سردردی لرز،

 .چیست حادثه این علت

 

 کرد کشف شیری راه کهکشان در جدید یا سیاره ساله، ۶۱ پسر یک

 کیل دانشگاه در دستیار عنوان به که پیش سال دو دارد، سن سال 17 اکنون هم که- واگ تام 2211سپتامبر  13خبرگزاری رها 

(Keele)  به موسوم فرد به منحصر افزاری نرم از استفاده با کرد، می فعالیت انگلیس در (WASP) یک اطراف در را غیرعادی حجمی 

 .است سیاره یک واقع در غیرعادی، حجم این که رسید نتیجه این به بیشتر بررسی با وی.کرد کشف ستاره

 

  یس یاس یحقوق مدن

 پرواز در پیشگام زنان: تصویر

 عمده نقش نیز زنان همیشه هوایی نقل و حمل تاریخ در. اند شده پرواز به موفق که نیستند مردان تنها 2211سپتامبر  13دویچه وله 

  .داریم پیلوت کابین در زنان به کلی مرور یک عکس آلبوم این در. اند کرده بازی

 

file:///D:/Work%20(H)/Armanshahr/newsletters/Haftrooznameh/Zanan/Saudi%20Attacks%20Kill%204%20Kids,%203%20Women%20in%20Sa'ada
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/01/140125_k05_amnesty_international_afghanistan.shtml
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/09/150911_l47_vid_af_imams_women_rights
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/09/150911_l47_vid_af_imams_women_rights
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/09/150911_l47_vid_af_imams_women_rights
http://bidarzani.com/23413
http://www.bbc.com/persian/interactivity/2015/09/150911_women_public_space
http://rahapress.af/%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF/
http://rahapress.af/%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-15-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7/
http://www.dw.com/fa-af/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2/g-18649204
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 نیست فهرست این در بانویی هیچ شدند؛ مشخص پایتخت مهم هایشفاخانه رؤسایافغانستان 

 13 سرپرستان باراین ها،شفاخانه سرپرستان معرفی دنبال به که است کرده اعالم کشور عامه صحت وزارت 2214سپتامبر  13صبح  8

 13 وزارت، این اعالمیۀ اساس بر  .است کرده تعیین را سناابن عاجل و استقالل اکبرخان، وزیر هایشفاخانه جمله از دولتی، مهم شفاخانۀ

 به هفته این آغاز از فرمان، همین اساس بر نیز دیگر مسئول 13 و کردند آغاز کارشان به و شدند معرفی گذشته هفتۀ سرپرستان از تن

 .شودنمی دیده خانمی هیچ صحت، وزارت جدید مسئوالن فهرست در اما. کنندمی آغاز کارشان

 

 میانمار در کارگر زنان تجمع در سوچی سان آنگ و جولی حضورآنجلینا

 میانمارو بشر حقوق فعال سوچی، سان آنگ دعوت به که هالیوود سینمای ستاره جولی، آنجلینا 2211سپتامبر  1رادیو فارسی فرانسه 

 .کرد شرکت بافیپارچه کارخانه یک در میانمار اهل کارگر زنان تجمع در وی همراه به است کرده سفر کشور این به سابق سیاسی زندانی

 امروز، کرده؛ سفر میانمار به گذشته چهارشنبه روز از ملل سازمان ویژه فرستاده عنوان به که جولی آنجلینا فرانسه خبرگزاری گزارش به

 . رفتند برمه غرب در بافیپارچه کارخانه زنان دیدار به سوچی، سان آنگ همراه به شنبه

 

 فشارند تحت شدت به شاغل زنان: موالوردی

 ایرانی زنان مختلف هایگروه توسعه ششم برنامه در اینکه بیان با جمهوری ریاست خانواده و زنان امور معاون  2211سپتامبر  12 ایسنا

 در موالوردی شهیندخت، گیرد قرار توجه مورد باید که است جدی مطالبه یک زنان زندگی و کار بین توازن: گفت دارند، توجه به نیاز

 32 جمهوری ریاست انتخابات: کرد اظهار ،1332 سال انتخابات برگزاری از قبل کشور شرایط به اشاره با کرمانشاه استان اداری شورای

 مختلف هایحوزه در نامناسب وضعیت یک در کشور که شرایطی در و بود وضعیت آن تغییر یا موجود وضع ادامه گزینه دو از یکی انتخاب

 .آمد کار روی امید و تدبیر دولت و گفتند روحانی دکتر شعارهای به بزرگ آری یک کشورمان مردم داشت، قرار

 

 «دارد حضور ایران کار بازار در زن یک تنها مرد ۱. 3۶ هر ازای به»

 شاغل که مرد 1. 31 هر ازای به حاضر حال در که ایگونه به است مردانه عمده طوربه ایران در کار بازار 2211سپتامبر  3رادیو زمانه 

 نسبت که داده گزارش 1334 سال بهار آمارهای پایه بر( ایرنا) ایران اسالمی جمهوری خبرگزاری .است شاغل زن یک تنها هستند،

 کار به زن یک ازای به مرد 1۰23 خدمات و زن یک ازای به مرد ۱. 7 صنعت زن، یک ازای به مرد 7. 3 کشاورزی هایبخش در شاغالن

 .اندداشته اشتغال

  یاستس

 شد برگزار آلمان هامبورگ در "افغانستان زنان وضعیت" کنفرانس

 گردهم آلمان هامبورگ شهر در شنبه روز اروپایی کشورهای و افغانستان از زنان حقوق فعاالن از شماری 2211اگو.ست  27دویچه وله 

 زنان، پیشرفت فراروی های چالش اخیر، دهه یک از بیش در زنان های پیشرفت. کنند گفتگو افغانستان در زنان وضعیت مورد در تا آمدند

 .شد مطرح کنفرانس این در که بودند مهمی مسائل از افغانستان در قانونگذاری و حکومتداری در زنان سهم تروریسم، و گرایی افراط رشد

 

 شد آزاد افغانستان در هلندی شده ربوده امدادگر یک

 افغانستان پایتخت کابل، در مسلح مردان سوی از گذشته ژوئن ماه در که هلندی امدادگر یک 2211سپتامبر  11رادیو فارسی فرانسه 

 در هلند سفارت در اکنون  "یرب دی آنیا" خانم گفت ای خبرنامه انتشار با هلند خارجه امور وزارت.شد آزاد پنجشنبه روز بود، شده ربوده

 تلویزیونی شبکه یک با گفتگویی در شده آزاد امدادگر .کند صحبت هلند خارجه وزیر و خود خانواده با است توانسته و برد می بسر کابل

 .کردند می نگهداری کجا را او ربایان، آدم نمیداند افزود او. دارد خوبی جسمی وضعیت گفت هلند

 

 

http://dailyopensociety.com/fa/hospitals-of-kabul/
http://fa.rfi.fr/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-20150801/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://bidarzani.com/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.radiozamaneh.com/236258
http://www.dw.com/fa-af/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/a-18608160
http://fa.rfi.fr/%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-20150911/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 نیجریه مورد: جنگی ی منطقه در زنان: شدهفراموش مقدم خط

 و آوردمی هم گرد را جمعیتی نیجریه، شهرهای برخی درآوردن کنترل به از بعد زود خیلی «بوکوحرام»  2211سپتامبر  12زنی  بیدار

 زنانی داردنباله هایداستان ازدواج، به اجبار تجاوز، رنج،. کنندمی اعالم زنان برای خصوص به هاییمحدودیت و قیود با را جدیدی قوانین

 .اندشدهشکنجه تروریستی گروه این توسط که است

 

  جنگ در تجاوز مورد دختران و زنان کردن سر به دست آمریکا

 خشونت بازماندگان به کمک در تمویل های برنامه و المللی بین سطح در ها نگرانی طرح با آمریکا 2211 سپتامبر 2 بشر حقوق بان دیده

 بر هلمز 1373 اصالحیه ـ است بزرگی ی«اما» این و ـ اما. دارد زده جنگ دختران و زنان بشر حقوق از محافظت در حیاتی نقشی جنسی،

 روشی به را اصالحیه این که این جای به دیروز، آمریکا دولت. کند می تاثیر بی را مهم فعالیت این اعظم بخش آمریکا خارجی کمک قانون

 شورای در کننده شرکت های دولت. بود خواهد پایبند موجود شکل به قانون این به که گفت کند، محافظت زنان حقوق از که کند تفسیر

 .کردند مطرح آمریکا بشر حقوق کارنامه درباره جهانی ادواری بررسی طی را دغدغه این تازگی به ملل سازمان بشر حقوق

 و جامعه فرهنگ

 لندن تا افغانستان و ایران از زن؛ یک ی «رویا آخرین»

 نشر توسط تهران در تازگی به که است «شریفیان انگیزروح» شده چاپ رمان آخرین عنوان «رویا آخرین» 2211سپتامبر  7رادیو فردا 

 جوایزی و شد تحسین 1382 سال در «رستم کندمی باور کسی چه» رمانش اولین با که اینویسنده. است شده عرضه کتاب بازار به آگه

 .شد برنده هم

 

  تصویر/گذشت که ایفتهه در جهان و ایران زنان

 

 دارد؟ زنان مسایل به او نگاه در تأثیری چه سازفیلم بودن مرد یا زنایران 

 کنونی شرایط به نسبت که باشند زنی سازانفیلم اگر: گفت تهران دانشگاه ارتباطات گروه علمی هیئت عضو 2211سپتامبر  12مهر خانه 

 بر که کنند تولید رابطه این در مؤثری هایفیلم توانندمی باشند، رسیده خودآگاهی به آن اصالح و رشد و توسعه به نیاز و ما جامعه در زن

 تضمینی اما دهد، تغییر جامعه در زنان وضعیت بهبود و اصالح به نسبت را هاآن نگرش درازمدت در بتواند و بگذارد اثر هم مخاطب جامعه

 .بیفتد اتفاق این حتماً باشد، زن سازفیلم اگر که ندارد وجود

 

 اردهالی محمدی سارا از شعر مجموعه سه بررسیایران 

 قضا ژاک» رمان از واقع در که کوندرا، میالن اثر «اربابش و ژاک» ی نمایشنامه از قسمتی خواندن  2211سپتامبر  3فمینیستی  مدرسه

 می خوانده بیشتر جوان شاعران کدام شعرِ امروز که شد پرسش این گیری شکل باعث است، شده اقتباس دیدرو ینوشته «اربابش و قدری

 کسی چه به را شدن خوانده نوبت واقع، در و سرودن نوبت جوان، سپیدسرای و سراغزل شاعران عظیم خیل این میان در جامعه، شوند؟

 محمدی سارا و داشت قرار اولویت در برایم دارم زنان حوزه در پژوهش به که تعلقی خاطر به زن، شاعران انتخاب میان این در دهد؟می

 .است برخوردار خوبی عمومی اقبال از ما امروز ی جامعه در اشعارش که است جوانی زن شاعر چند از یکی اردهالی

 

 ۵۱۶۱ سال در غرب جذاب و مشهور زنان

 جدید سال برای را ورزش و ها سرگرمی دنیای در زیبا زن 122 لیست دیگر یکبار «مردان سالمت»  مجله 2211سپتامبر  13مرد روز 

 به کنند می تبلیغ ها غربی که ای سلیقه و خوبرویان این جهانی، فراگیر های رسانه خاطر به نه، یا بپذیریم بخواهیم چه. است کرده تعیین

 لیست میان از ما. هستند هم زیبا حال هر به که کرد انکار شود نمی البته. اند شده تبدیل نیز جهان مردم پسندهای و ها ارزش از بخشی

 .کنیم می معرفی را نفرشان 12 فوق

http://bidarzani.com/23474
http://www.hrw.org/news/2015/09/02/dispatches-us-gives-brushoff-women-and-girls-raped-war
http://www.radiofarda.com/content/f5-commentary-on-sharifian-book-published-in-iran/27231575.html
http://mehrkhane.com/fa/news/20962/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
http://mehrkhane.com/fa/news/20963/%D8%B2%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.feministschool.com/spip.php?article7787
http://marde-rooz.com/45782/
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 گزارش، پژوهش و کتاب

 تجارتچی عفت: ایرانی تاثیرگذار زنان

 را مختلفی اسامی خوانندگان از تعدادی ،«وایرایران» در تاثیرگذار زنان مطالب سلسله انتشار شروع از پس 2211سپتامبر  12ایران وایر 

. فرستادند ما برای را معاصر و تاریخی های شخصیت برخی بیوگرافی هم دوستان از بعضی. شود تر کامل نهایی لیست تا کردند پیشنهاد

 این انتشار. برسیم تری کامل لیست به اندک اندک تا کرد خواهد منتشر آینده روزهای طول در را رسیده های بیوگرافی «وایرایران»

 نشانه شامل لیست این و اند داشته سرزمین این تاریخی فرود و فراز در نقشی زمین ایران زنان همه که نیست مهم نکته این نافی لیست،

 . است فرودها و فراز های

 

 آوارگی مسیر در بودن زن

 افراد و کودکان ٬زنان گیرند،می پیش در آوارگی و کنندمی رها را خود وطن و خانه که افرادی میان در  2211سپتامبر  12زمانه  رادیو

 خشونت و آسیب معرض در سایرین از بیش شانجنسیت دلیل به پناهجو و آواره زنان آنها، میان از. هستند روروبه باالیی مخاطره با مسن

 .کندمی اضافه هاآن مشکالت بر نیز ماهیانه عادت دوران در یا بارداری هنگام هاآن بیولوژیک شرایط. دارند قرار

 

 تصاویر/ سوری مهاجر کودکان و زنان

 

  شهرآرمان

 شهر/ زنانحقوق بشر آرمان ینخانه آنالکتاب

« حقوق بشر ینکتابخانه آنال» یاندازاست. هدف از راه حقوق بشر خود را به زنان اختصاص داده ینخانه آنالازکتاب یاشهر، صفحهآرمان

را در  یبه زبان فارس یها و اسناد حقوق بشراست که تمام عهدنامه یناست. کوشش ما بر ا ینهزم یندر ا یاطالعات یگاهپا ینترجامع یجادا

 یادرسانهچن یهاو گزارش هایهها، اعالممقاالت، گزارش ی،و مل المللییناز اسناد ب توانیدیبخش م ین. در ایمکتابخانه مجهز گرد آور یک

 . یدمند شوبهره

 

صبح، رادیو  8خبر گزاری بخدی ، کلید گروپ، رادیو زمانه، بی بی سی فارسی، بیدار زنی، خبرگزاری رها، دویچه وله،  :شماره یننابع ام

  ، ایران وایر.، مرد روزفمینیستیمدرسه خانه، ، دیده بان حقوق بشر، مهرفارسی فرانسه، ایسنا، رادیو فردا، بیدار زنی

http://bidarzani.com/23503
http://bidarzani.com/23496
http://mehrkhane.com/fa/news/20813/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://openasia.org/item/category/human-rights-2/womens-rights

