
 

 زنان صلح را می سرايند

 

 

 شماره ۱۱۳  – ۲۲ سپتامبر  ۲۰۱۵ برابر با ۳۰  سنبله  / شهريور ۱۳۹۴

 بنياد آرمان شهر يک نهاد مستقل و غيرانتفاعی شهروندی است که به هيچ دسته اقتصادی، سياسی، مذهبی ، قومی، و هيچ دولتی وابستگی 

 ندارد. آرمان اين نهاد ايجاد بستر های مناسب برای تامين خواست های اجتماعی برای دموکراسی، حقوق بشر، عدالت و قانون مداری است و

 نيز دست زدن به ابتکارات فرهنگی  و نشر کتاب در خدمت به شکل گيری آگاهی  جمعی  شهروندان. بنيادآرمان شهر در راستای تبادل انديشه

 و گفتگو در قلب آسيا با هدف ايجاد همبستگی ، پيشرفت و صلح، مي کوشد. بنياد آرمان شهر عضو فدراسيون بين المللي جامعه  های حقوق

 بشر (FIDH) است.
 

 
 موارد نقض فاحش حقوق بشر

 
 هند  تجاوز ديپلمات سعودی به دو زن

 خبر گزاری دری 18 سپتامبر 2015 دولت هند اعالم کرد ديپلمات سعودی که به تجاوز و آزار جنسی دو خدمتکار زن در خانه اش
 نزديک دهلی نو متهم شده٬ تحت پوشش مصونيت ديپلماتيک اين کشور را ترک کرده است. روزنامه "Ynet " می نويسد:

 "اطالعات مربوط به تجاوز اين ديپلمات سعودی به دليل مصونيت ديپلماتيک برای مدت طوالنی مخفی نگه داشته شده است."

http://dari.sputniknews.com/world/20150918/306440.html


 
  افغانستان  مردی در هرات همسرش و پدر وی را کشت

 خبرگزاری رشد  16 سپتامبر 2015 طبق گزارش های رسيده به اين خبرگزاری٬ صبح روز چهارشنبه۲۵ ٬ شهريور ماه مردی در
 شهر هرات همسرش و پدر وی را کشت. اين مرد با چاقو به همسرش و پدر و مادر آن ها حمله کرده و دو تن از آن ها را کشته اما

  مادر همسر وی زخمی شده است. اين اتفاق در منطقه جاده ابريشم٬ ناحيه هفتم هرات رخ داده است.
 

 ايران  نرگس محمدی: ارتباطم را با فرزندان و همسرم کامًال قطع کرده اند
رئيس الريجانی، صادق به نامه ای در ايران، در سياسی زندانی و بشر حقوق مدافع 2015نرگسمحمدی، سپتامبر 18 زمانه                      راديو
نرگس بشر، حقوق مدافعان کانون گزارش به کرد. اعتراض همسرش و فرزندان با تلفنی اش تماس ممنوعيت به نسبت قضائيه                     قوه
و علی سرپرستی گرفتن برعهده و ايران از رحمانی، تقی همسرش، خروج از پس خود خانواده وضعيت تشريح ضمن                     محمدی
که تاکنون زمان آن «از است: گفته پدرشان؛ به فرزندانش شدن ملحق و دستگيری اش سپس و ساله اش، هشت ونيم کودک دو                      کيانا،

 دو ماه می شود، اجازه هيچ گونه تماس تلفنی و صحبت کردن با فرزندانم به من داده نشده است.»
 

 افغانستان 80  درصد از دختران نورستان از آموزش محروم اند
 خبرگزاری جمهور  17 سپتامبر 2015  مقام های محلی واليت نورستان می گويند که هشتاد درصد از دختران در اين واليت از

 نعمت آموزش وپرورش محروم اند. به گزارش رشد؛ مسووالن رياست امور زنان ورياست معارف نورستان می گويند که به علت
 نا امنی ها وحاکم بودن فرهنگ های ناپسند اکثريت قاطع ازدختران اين واليت ازرفتن به مکتب ها وديگر مراکز آموزشی محروم

 شده اند.
 

 ايران  آزار کالمی آتنا فرقدانی در اوين
به اعتراض در فرزندش اين که اظهار با عقيدتی زندانی فرقدانی، آتنا 2015مادر سپتامبر 16 بشر حقوق بين المللی                    کمپين
گفت: ايران در بشر حقوق المللی بين کمپين به بوده خشک غذای اعتصاب در روز سه اوين زندان مسوالن غيرقانونی                      رفتارهای
پا روی توانست نم  و می رفت راه سختی به آمد، بد خيلی حال با او اما داشتيم آتنا با حضوری مالقات ماه شهريور ۲۲                          «يکشنبه
مالفه روی را او هم بندی هايش خون فشار شديد افت از پس که بوده خشک غذای اعتصاب در روز سه او شديم متوجه آن جا                         بايستد.

 به بهداری می برند.»
 

  افغانستان  دوسيه فرخنده در سيستم قضايی گير مانده است
عدالت تطبيق از محکمه ستره رئيس که می گويد فرخنده قتل پرونده مدافع وکالی کميتۀ رئيس 2015 سپتامبر 19 آمريکا                     صدای
صدای به دارد قرار فرخنده قضیۀ مدافع وکالی عضوی پنج کميتۀ راس در که راحيل نجال است. داده اطمينان قضيه اين                       در
و ابتدايی محاکم فيصله های با پيوند در را مدافع وکالی کميتۀ اعتراضات افغانستان القضات قاضی حليم، يوسف که گفت                     امريکا

 استيناف موجه دانسته است.
 

 ايران  خشونت خانگی و زنان مهاجر
دليل به مردان مانند نيز زنان می دهند. تشکيل زنان را جهان مهاجرين جمعيت از درصد پنجاه 2015حداقل سپتامبر 19 امن                       خانه
تخريب از ناشی عوامل پزشکی، مراقبت های آموزش، فقدان شکنجه، جنگ، گرسنگی، فقر، بيکاری، جمله از بشر حقوق                   نقض
و نمی شود ختم موضوعات همين به مواقع بسياری در زنان مهاجرت داليل اما می گيرند. مهاجرت به تصميم غيره و زيست                      محيط
اجباری ازدواج آن، از جلوگيری يا اجباری جنين سقط رابطه جنسی، به اجبار جنسی، کردن مثله  تجاوز، سنگسار، جمله از                     مواردی

 و مواردی از اين دست نيز از داليل ديگر مهاجرت زنان است.
 

  ايران  حکايت بند زنان اوين از زبان زنی زندانی
عمل را پايش شهرياری خانم پسر است، مهم خيلی «تلفن گويد می زنان بند وضعيت از مستقيمی ندا 2015 سپتامبر 15                       روزآنالين
بهناز مادر. يک برای ضربه بدترين يعنی اين دادند. نمی اجازه اما کند تلفن خواست می و مالقات بيايد توانست نمی بود                        کرده
(رحمانی) نرگس ندادند. تلفن اجازه هم يکبار حتی و داشت حالی حسو چه مادر اين دانيد نمی و بود کرده زايمان دخترش                         ذاکری،
من کرديد. حسمی را چيز همه ديديد می را مادر اين های چشم بود کافی است. چشمانم روزشجلوی و حال هميشه بگويم؟ چی                           را

 
 

 

http://www.roushd.com/newsIn.php?id=27107
http://www.roushd.com/newsIn.php?id=27107
http://www.radiozamaneh.com/237513
http://www.radiozamaneh.com/237513
http://www.roushd.com/newsIn.php?id=27118
http://www.roushd.com/newsIn.php?id=27118
http://www.roushd.com/newsIn.php?id=27118
http://persian.iranhumanrights.org/1394/06/atena-farghadani/
http://persian.iranhumanrights.org/1394/06/atena-farghadani/
http://www.darivoa.com/content/farkhunda-case-supreme-court/2963117.html
http://www.darivoa.com/content/farkhunda-case-supreme-court/2963117.html
http://www.khanehamn.org/archives/18697
http://www.khanehamn.org/archives/18697
http://www.roozonline.com/persian/interview/interview-item/archive/2015/september/15/article/2-99.html


بچه مادری يا باش. داشته طاقت است بزرگ خدا گفت می ندارم طاقت ديگر گفتم می کردم می گريه نرگس با نشستم می شب                          هر
دو بگو بپرس خانمت از برو داری. بچه خودت تو گويم می بازجويم به واقعا. دارد تلفن به احتياج هستند کشور از خارج                         هايش
و است کابينی مالقات دقيقه ۲۰ ای هفته فقط ميخورد؟ بر کجا به تلفن يک آخر داری؟ حالی و حس چه کنند جدا را ات بچه                            روز
هم آن کابينی دقيقه ۲۰ ای هفته ها، گمشده بند واقعا ها، شده گم بند شده اوين نسوان زنان بند اصال است, وضعش چه اين آخر                            تمام.

  با آن وضعيت».
 

 دفاع از حقوق بشر
 

 افغانستان  انجمن بانوان معلول در بلخ آغاز به کار کرد
 خبرگزاری افق 17 سپتامبر 2015 زنان معلول از قشرهای آسيب پذير در افغانستان است که همواره به معلوليت شان با زندگی

 دشوار و پررنجی روبه رو هستند. بانوان معلول در واليت بلخ برای رفع نيازمندی  های شان و برداشتن موانع از سر راه زندگی شان
 انجمن بانوان معلول را ايجاد کردند.

 
  کودکان

 
 افغانستان  بيش از ۶۰ کودک با مادران زندانی شان در محبس کابل

 صدای آمريکا 19 سپتامبر 2015 مسووالن کميسيون مستقل حقوق بشر، نگهداری اطفال با مادران شان در زندان را خالف قوانين
 بشری دانسته و می گويند که طی پانزده سال گذشته هيچ راه حلی در قوانين برای اين مشکل بشری پيش بينی نشده است. بر اساس
 ارقامی که مسووالن زندان زنانه "بادام باغ" ارايه کرد ه اند. هم اکنون بيش از ۶۰ طفل با مادران شان که به خاطر جرايم مختلف به

 زندان افتاده اند در محبس بسر می برند.
 

 نيجريه  بيش از يک ميليون کودک آواره
 خبرگزاری افق 19 سپتامبر 2015 يونيسف در گزارش اخير خود هشدار داده است که شبه نظاميان مسلمان بوکوحرام حدود ۴/ ۱

 ميليون کودک را در غرب آفريقا آواره کرده اند. بوکوحرام کودکان آفريقايی را می ربايد و آنها را به زور به خدمت خود در
 می آورد. شبه نظاميان اسالم گرای افراطی بوکوحرام در نايجريا، کودکی صدها هزار پسر و دختر نوجوان را می ربايند. حدود ۴/ ۱

 ميليون کودک از ترس اين اسالم گرايان افراطی گريخته و به مناطق ديگر پناهنده شده اند.
 

 جهان  کودکان پناهجو در اروپا؛ 'بچه يعنی کاسبی'
 بی بی سی فارسی 19 سپتامبر 2015  بنا به آمار يونيسف، در شش ماهه اول سال جاری ميالدی ۱۰۶ هزار کودک به اروپا پناهنده

 شده اند. در شرايطی که رهبران اروپا در کشمکش آن هستند که با اين خيل پناهجويان و مهاجران چه کنند؛ بسياری از بچه های
 بی کس  اين روزها به اروپا می رسند. شمار بچه هايی که از کشورهای اروپايی درخواست پناهندگی می کنند نزديک ۷۴ درصد بيشتر

  شده است.

 
  حقوق مدنی سياسی اقتصادی

 
 پاکستان  زن مهاجر افغان برنده جايزه ملل متحد شد

 صدای آمريکا 15 سپتامبر 2015 يک مهاجر افغان مقيم پاکستان برندۀ جايزۀ امسال کميشنری عالی سازمان ملل متحد در امور
 مهاجران (يو ان اچ سی آر) شد. عاقله آصفی که در روستايی در پاکستان به اطفال مهاجر تدريس می کند، جايزه ۲۰۱۵ ا نـَنِسن را

 گرفت. اين بانوی ۴۹ ساله علی الرغم امکانات محدود و مشکالت فراوان توانسته بيش از ۱۰۰۰ دختر مهاجر افغان را در مکتبی در
 ايالت پنجاب پاکستان آموزش دهد.

 
  ايران  وزير صنعت: 30 درصد زنان تحصيل کرده بيکارند
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 راديو زمانه 15 سپتامبر 2015 محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت ايران گفت آمار بيکاری زنان دو برابر
 متوسط نرخ بيکاری کشور است. محمدرضا نعمت زاده گفت: «فقط ۱۲ درصد رقم ۲۳ ميليونی جمعيت فعال کشور را زنان تشکيل
 می دهند؛ ۳۰ درصد زنان تحصيل کرده بيکارند که اين رقم سه برابر نرخ بيکاری کشور است».  دولت يازدهم در ايران و دو برابر

  شدن نرخ بيکاری زنان

  
 افغانستان  شبکه زنان خواستار حضور گسترده زنان در دور دوم مذاکرات صلح شد

 خبرگزاری رشد 17 سپتامبر 2015 در حالی که دور دوم مذاکرات صلح با طالبان به تعويق افتاده و هنوز معلوم نيست که اين
 مذاکرات چی زمانی و در کجا برگزار خواهد شد، شبکه زنان خواستار حضور گسترده زنان در دور دوم مذاکرات صلح شد. به

 گزارش خبرگزاری رشد، اعضای اين شبکه روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند، مطابق قوانين نافذه کشور و اصول
 دموکراسی زنان حق دارند که در تصميم های سرنوشت  ساز کشور سهم بگيرند.

 
 ايران  زنان خانه دار، کارگران بی مزد

 راديو زمانه 17 سپتامبر 2015 شهيندخت موالوردی معاون امور زنان رياست جمهوری، اعالم کرده که يکی از خواسته های
 حوزه زنان، ارزش گذاری کار خانگی است. او در بازديد از هفتمين نمايشگاه زنان و توليد ملی که از ۱۸ تا ۲۷ شهريور در تهران
 برپاست، گفته: «طبق برآوردهای غير رسمی، ارزش کار اقتصادی و خانگی چندين برابر درآمد نفتی است.» با اين حال به گفته

 او هنوز ميزان سهم زنان در توليد ناخالص کشور محاسبه نشده است.
 

  قوانين٬ لوايح و مجازات
 

  ايران  جريمه بدحجابی ۹۰۰ هزار تومان شد
 راديو زمانه 16 سپتامبر 2015 دو زن که به «بدحجابی» متهم شده بودند از سوی دادگاه به پرداخت ۹۰۰ هزار تومان جزای نقدی

 محکوم شدند. مرداد امسال کميسيون های فرهنگی و قضايی مجلس ايران خبر داده بود طرحی را تصويب کرده که بر اساس آن
 زنانی که در خودرو «کشف حجاب» کنند به پرداخت جريمه ۱۰۰ هزار تومانی محکوم می شوند.  ۹ ايراد مهم طرح جريمه نقدی

  برای بدحجابی و بی حجابی
 

 ايران  قوانين تبعيض آميز عليه زنان بايد تغيير يابند

 روزآنالين 28 سپتامبر 2015  محروميت نيلوفر اردالن از همراهی تيم ملی فوتبال زنان ايران در نخستين دوره مسابقات جام ملت
 های آسيا بار ديگر قوانين تبعيض آميز عليه زنان را به چالش کشيده است، قوانينی که صدور يا تمديد گذرنامه و خروج از کشور
 برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می کند. نيلوفر اردالن٬ کاپيتان تيم ملی فوتبال ايران است که همسرش با
 حضور وی در اين دور از مسابقات موافقت نکرده و با عدم تمديد پاسپورت وی٬ مانع خروج او از کشور شده است. طبق قوانين

 جاری در ايران زنان برای خروج از کشور بايستی رضايت همسرشان را به همراه داشته باشند. اين قانون مساله ای ناشی از قانون
  «تمکين» در ايران است.

 
 ايران   اجازه شوهر برای خروج از کشور مبنای قانونی دارد؟

 خبرآن الين 21 سپتامبر 2015  يک وکيل دادگستری می گويد: اگرچه رضايت شوهر برای خروج از کشور در قانون تصريح
 شده،  اما اين موضوع با روح جامعه ای که زنانش در حال پيشرفت های تحصيلی و شغلی هستند، در تعارض است. فهيمه

 حسن ميری: بعد از اعالم اين که نيلوفر اردالن، عضو تيم ملی فوتبال بانوان ايران از همراهی با تيمش برای بازی های آسيايی تيم
 فوتسال در مالزی جا ماند چون رضايت همسرش را برای خروج از کشور ندارد، دوباره اين موضوع مطرح می شود که نگاه
 قانون به اجازه شوهر برای خروج از کشور چيست و چقدر می تواند مطالبات زنان را در جامعه امروز پاسخ گو باشد. موضوع

 بازماندن اين ورزشکار از همراهی تيمش اگرچه به خودی خود مهم محسوب می شود، اما مهمتر اين است که يادآوری می کند چه
 مسائلی بر سر راه زنان توانمند ايرانی وجود دارد و شايد بتوان با چاره انديشی مناسب درباره چنين موضوعاتی از سوی مسئوالن
 امور زنان، از بی انگيزگی دختران جوان برای فعاليت در عرصه های مختلف جلوگيری کرد و از هراس آنها درباره ازدواج نيز

 کاست.
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 ايران  در صورت سکونت در مسکن نامناسب، زن می تواند تمکين نکند
 خانه امن 21 سپتامبر 2015: طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ايران: «اگر بودن زن با شوهر در يک منزل متضمن خوف ضرر

 بدنی يا مالی يا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختيار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم
 بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»

 بنابراين دو ضمانت اجرا در اين مورد وجود دارد يکی مراجعه به دادگاه و الزام شوهر و دومی عدم تمکين.
 

  سياست
 

 افغانستان  زن ارزگانی يک تروريست را کشت
 سالم وطندار 25 سپتامبر 2015 يک زن ارزگانی در ترينکوت مرکز اين واليت، يک مهاجم مسلح را با تفنگ دست داشته اش

 کشت. اين فرد مسلح سعی داشت تا شماری از نمازگزاران يک مسجد را به قتل رساند. رحيم اهللا آمر امنيت ارزگان به سالم وطندار
 گفت که اين رويداد هنگامی رخ داد که عبدالغنی يکی از متنفذان قومی، هنگام ادای نماز توسط فردی مسلح، هدف حمله قرار گرفت

 و زخمی شد.
  

 فرهنگ و جامعه
 

 افغانستان  حضور پررنگ زنان در محل بازی های ليگ برتر فوتبال افغانستان
 بی بی سی فارسی 15 سپتامبر 2015 چهارمين دوره بازی های ليگ برتر فوتبال افغانستان در کابل فرصت تازه ای را برای

 دوستداران فوتبال و خانواده ها فراهم کرده تا دقايقی به دور از نگرانی های روزمره افغانستان، شاد باشند. اين روزها که اين بازی ها
 در حال برگزاری است، حضور زنان در ميان تماشاچيان در ورزشگاه محل برگزاری اين بازی ها پررنگ است.

 
 افغانستان20  بانوی ورزشکار از بلخ تا حيرتان دوچرخه سواری کردند

 افغانستان رو 15 سپتامبر 2015 مسابقه دوچرخه سواری از سوی فدراسيون اين رشته در شهر مزار شريف به هدف رشد ورزش
 دوچرخه سواری و نمايش امنيت و ثبات بلخ به روز 2 شنبه 14 سپتمبر راه اندازی شد. فقير قريشی مسوول فدراسيون دو

 چرخه سواری بلخ گفت در اين مسابقه به شمول 5 بانون 20 تن اشتراک داشتند که مسافت هشتاد پنج کيلومتر از شهر مزارشريف الی
 شهرک بندری حيرتان را طی کردند.

 
 گزارش، پژوهش و کتاب

 
  افغانستان  زنان؛ قربانی خود کشی در افغانستان

 8 صبح 15  سپتامبر 2015 وزارت صحت عامه با برگزاری مراسمی  به مناسبت گراميداشت از روز جهانی وقايه از خودکشی 
 اعالم کرد که در افغانستان ۹۵ درصد اقدام به خودکشی از سوی زنان صورت می گيرد. ناجيه طارق، معين عرضه خدمات صحی
 وزارت صحت عامه می گويد: «سروی که از سوی موسسه مديکا موديل در سال ۲۰۰۶ در سه واليت کابل، وردگ و هرات انجام
 شده، نشان می دهد که ساالنه حدود ۲۳۰۰ نفر دست به خودکشی می زنند که ۹۵ در صد آن را زنان تشکيل می دهند. اين زنان بين

 سنين ۱۴ الی ۱۹ سال قرار دارند. معموال دليل خودکشی در ميان خانم ها نقض حقوق انسانی مانند ازدواج های قبل از وقت،
 خشونت های مروج و متداوم خانوادگی، ازدواج های اجباری، بد و بدل و غيره است.

 
 افغانستان  افزايش فرار دختران به قصد ازدواج در دايکندی

منزل از دختران فرار که می گويند دايکندی بشر حقوق مستقل وکميسيون امورزنان اداره 2015مسئوالن سپتامبر 16 آمريکا                    صدای
آنان کند. ازدواج نورمال، بصورت که يافت می توان را جوانی وکمتر شده تبديل عرف يک به اکنون واليت، دراين ازدواج قصد                       به

 با اظهار نگرانی می گويند که اين مساله سبب افزايش خشونت ها عليه زنان، باج گيری وحتی محبوس شدن دختران فراری شده است.
 

 جهان  آزار جنسي کودکان دختر
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 پل های برای زنان - نوال السعداوی   همه کودکانی که سالم و طبيعی به دنيا می آيند، خود را موجودی انسانی و کامل حس می کنند.
 اما در مورد کودکان دختر اين اتفاق نمی افتد. از لحظه ای که دختری متولد می شود، حتی پيش از آنکه بتواند حرف بزند، نگاه آدم ها
 به او ، چيزی که در چشمان شان هست و حتی اشاراتشان به او می گويد که «کامل نيست» يا «چيزی کم دارد». از روز تولد تا لحظه
 مرگ، اين سوال هر لحظه دامن گير اوست که «چرا؟» چرا برتری هميشه به برادرش داده می شود، به رغم اين واقعيت که آن ها

 مثل هم هستند، يا حتی در بسياری موارد يا دست کم در برخی جنبه ها برتری با اوست؟
 

 آرمان شهر
 

 کتاب خانه آنالين حقوق بشر آرمان شهر/ زنان
 آرمان شهر، صفحه ای ازکتاب خانه آنالين حقوق بشر خود را به زنان اختصاص داده  است. هدف از راه اندازی «کتابخانه آنالين

 حقوق بشر» ايجاد جامع ترين پايگاه اطالعاتی در اين زمينه است. کوشش ما بر اين است که تمام عهدنامه ها و اسناد حقوق بشری به
 زبان فارسی را در يک کتابخانه مجهز گرد آوريم. در اين بخش می توانيد از اسناد بين المللی و ملی، مقاالت، گزارش ها، اعالميه ها و

  گزارش های چندرسانه ای بهره مند شويد.
 

 منابع اين شماره:   خبرگزاری بخدی ، خبرگزاری رشد، خبرگزاری جمهور ، راديو زمانه ، کمپين بين المللی حقوق بشر، خانه امن،
 خبرگزاری افق، بی بی سی فارسی، روز آنالين، سالم وطندار، افغانستان رو، مدرسه فمينيستی ، 8 صبح،  پل های برای

 زنان،.خبرگزاری آن الين.
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