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 فهرست:

  دیماهارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر 

  های اجتماعی  ها و شبکه در رسانه برخی اخبار ی ویژهبازتاب 

 های حقوق بشری های اجتماعی به برخی گزارش ها و شبکه رسانه عدم توجه 

 یک رویداد مثبت 

  حقوقی برخی گزارش هابرخی 

 مقدمه آمار 

 مشروح آمار 

o کارگری 

o مذهبیهایاقلیت 

o ملی-هایقومیاقلیت 

o اصناف 

o فرهنگی 

o زنان 

o کودکان 

o اعدام 

o دانشجویان 

o زندانیان 

o اندیشهوبیان

 بررسی آماری 

 نمودارها
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 دی ماهارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر 

ها و  چون گذشته مربوط به حوزه نیز نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران تداوم یافت. این روند که هم ۱۳۹۰در دی ماه 

 اباز آن نیز  بخش نه چندان کوچکیتردید  بی ی حاکم دارد، مختلف بود، عالوه بر اینکه ریشه در رفتار طبقه های بخش

 ی مستقیم دارد.  رابطه یایران ی  فرهنگی جامعه عضالتم

-از بیست روز( توسط دستگاه قضایی از آغاز سال جدید میالدی)کمتر تن ۶۵و عالوه بر اینکه دستکم  در طول ماه گذشته

خود به  ،دادگاه انقالب تهران ۱۶ ی یس شعبهئر ،قاضی صلواتی اعدام شدند، از راه حلق آویز امنیتی در نقاط مختلف کشور 

دان اوین که دیوان عالی ، زندانی سیاسی محبوس در زنجواد الری بر همین اساس صادر کرده است. مرگسه حکم تنهایی 

سوی وی محارب شناخته شده و به اعدام محکوم شد.  از اًرا به علت نقص به این شعبه بازگردانده بود، مجدد ی ایشان  پرونده

سوسی به اعدام محکوم شد. از سوی دیگر نیز نیز به اتهام جا ، شهروند آمریکایی ایرانی تبارامیر میرزایی حکمتیهم چنین 

 ید.گذشت یک ماه از برگزاری دادگاه به وی ابالغ گرد، فعال سایبری با وحید اصغریحکم اعدام 

م محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در یک حزب ، دو شهروند اهل مهاباد به اتهاعلی و حبیب افشاریبر این  مضاف

 .به اعدام محکوم شدند این شهر از سوی دادگاه انقالب ،مخالف نظام

از تایید حکم  هم، پور سعید ملک ی خانواده مضلین(،ی  پروندهبا صدور احکام اعدام برای فعالین سایبری)معروف به  در رابطه

 .خبر داده و اعالم کردند جان این زندانی در خطر استدیوان عالی کشور  ۳۳ ی اعدام او در شعبه

داوری کرد و در  "خانه سینما"مورد وضعیت های مسئوالن ارشاد در  ا به گزارشنشورای فرهنگ عمومی کشور، باز سوی دیگر 

خانه سینما  انحالل شورای عالی سینما با رأی حداکثری تصمیم بهپس از آن نیز  دانست غیر قانونینهایت این نهاد صنفی را 

  .گرفت

ی را در دیوان شکایت این نهاد صنفی ی اعضای هیئت مدیرههای متعددی را در پی داشت. منجمله اینکه  این اقدام واکنش

صدور دستور  ،شاکی در پرونده ی خواسته د.رسیدگی به یکی از شعب ارجاع شعدالت اداری کشور مطرح کردند که برای 

را موجه ندانسته و آن را این خواسته دیوان عدالت اداری که   موقت عدم اجرای این تصمیم وزارت ارشاد و سپس ابطال آن بود

 .د است در دستور کار قرار گرفتماهیت امر که همان ابطال تصمیم وزارت ارشا بهبحث رسیدگی  نیز در ادامه و رد کرد

توان به اقدام اعتراضی بهمن  که تنها برای نمونه می گوناگون به این اقدام اعتراض کرده طرقبه ُ نیز بسیاری از اهالی این حوزه

، جشنوارهاین فجر دریافت کرده بود به دفتر فیلم بلورینی که از جشنواره  سیمرغسه آرا، کارگران نامی، با پس فرستادن  فرمان

ی آن و با در اختیار گرفتن  هبا عضویت تعدادی از خودِ هنرمندان در هیات مدیر ،۱۳۳۳از سال خانه سینما  .اشاره داشت

 .کرد آغازدر تهران؛ فعالیت رسمی خود را  "بهار"خیابان  ی مکانی در محدوده

 مدنی شدت گرفته است -، بازداشت روزنامه نگاران و فعاالن سیاسیهم ی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی در آستانه

 ،نیا محمد سلیمانی، آرش صادقی، پرستو دوکوهی، مرضیه رسولی، الدین بورقانی سهامدر این خصوص بایستی به بازداشت  و

بسیاری  بازداشت و احضار و احسان هوشمند، محمود دردکشان، مندفاطمه خرد، سعید مدنی، مهدی خزعلی، پیمان پاکمهر

 دیگر اشاره کرد.
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 های اجتماعی  ها و شبکه ی برخی اخبار در رسانه بازتاب ویژه

. این اند ای یافته بازتاب ویژههای اجتماعی  ها و شبکه رسانه درکه  پردازد میای  های حقوق بشری به گزارش پیش رو، قسمت

ها بعضاً ممکن است حجم کمتری از نقض حقوق بشر نسبت به سایر اخبار منتشر شده  توجه ویژه در حالیست که این گزارش

 باشند.   در ماه را به خود اختصاص داده

اعالم ای  سخنگوی انجمن نظام صنفی رایانه، ها ان پی و قطعی وی مکرر اینترنت در کشور اختالالتهمزمان با و  در این خصوص

اطات اینترنتی ایران با شود و با افتتاح اینترنت ملی، ارتب اندازی می اینترانت( در ایران راه(ی اینترنت ملی  زودی شبکه که بهکرد 

با د که این موضوع با توجه به نگرانی کاربران اینترنت از قطعی ارتباطشان با اقصی نقاط جهان، خواهد ش قطعاینترنت جهانی 

 ای دنبال شد. حساسیت ویژه

داشت این شاعر شهیر به گورستان   زاد جهت گرامی دی ماه زادروز فروغ فرخ ۸هنر دوستان که به مناسبت  جمعی ازچنین  هم

به خیل دوستداران نیروهای امنیتی خطاب . مراجعه نمودند، با در بسته و ممانعت نیروهای نظامی مواجه شدند ظهیرالدوله

 .باشد زاد تاکید کردند که قبرستان ظهیرالدوله تا اطالع ثانوی تعطیل می فروغ فرخ

هفت سال حبس انجام پس از سرکه زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر  بهروز جاوید تهرانیاز سوی دیگر آزادی 

 مورد توجه افکار عمومی واقع شد. ،نیز روز تولد خود از زندان رجایی شهر کرج آزاد شدسالمصادف با  ششم دی ماه عصر روز

سال از عمر خود را در  ۱۱های مختلف کشور حضور داشته است در مجموع  سالگی همواره در بازداشتگاه ۱۹از سن  وی

 .خصی سپری کرده استهای جمهوری اسالمی بدون مر زندان

 

 های حقوق بشری های اجتماعی به برخی گزارش ها و شبکه رسانه توجهعدم 

شود که برخی از اخبار مورد کم  ی عمومی موجب می چنین ذائقه ای و هم در بسیاری از مواقع سیاست گذاری نابرابر رسانه

دسته از گزارشات  اینگیرد، به  بخش قبل قرار می تقابل بااین بخش که به نوعی در ؛ واقع شوندتوجهی و حتی بی توجهی 

های اجتماعی همسویی خواسته  این نوع رفتار گزینشی اهالی رسانه و فعالین شبکهواضح است که . دارد حقوق بشر اختصاص

 برقرار کرده است.های حامی دولت نیز  ی حاکم و رسانه ای با رفتار طبقه یا ناخواسته

مجروح  ۱۸کشته و  ۳که نگهداری کودکان معلول بوشهر  مرکز آتش سوزی درز بایستی به در این خصوص پیش از هر چی

 ،ی آتش سوزی در کشور این چندمین حادثه وند.ش این مرکز چهل کودک نگهداری میدر  ، اشاره داشت.برجای گذاشته است

 "درودزن" یروستا یرحیم ی در مدرسه یآتش سوزتر و در پی  کند. پیش های اخیر است که کودکان را قربانی می الطی س

 بودند.  تمامی کودکان حاضر در یک کالس درس آسیب جدی دیده ،مرودشت از توابع شیراز

را که در اعتراض به کشته شدن غیرنظامیان کُرد  کُردتن از شهروندان  ۵۰نیروهای امنیتی و انتظامی ایران بیش از هم چنین 

در مقابل کنسولگری ترکیه در شهر ارومیه دست به تجمع زده بودند؛  کشور، این ارتش هوایی ٔ  در ترکیه به موجب حمله

استان شیرناک ارتش ترکیه به کاروان غیرنظامیان در روستای کردنشین اولودره در  هوایی ٔ  در پی حمله ؛کرده است بازداشت

     .بودند  شده  تن کشته ۳۶
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های قضایی با وجود پایان اعتصاب غذای او به وعده هایشان  ، می گویند که مقامنیزخانواده رضا شهابی، فعال کارگری زندانی 

به صورت بالتکلیف در زندان اوین به سر  ۱۳۸۹د. آقای شهابی که از خردادماه سال به پرونده عمل نکرده ان رسیدگیبرای 

برد، در اعتراض به شرایط خود دست به اعتصاب غذا زده بود و پس از چند روز و به علت وخامت حالش به بیمارستان  می

 منتقل شد.

گیرد که  در ماه گذشته همینطور شاهد اعتصابات و تجمعات کارگری پرشماری بودیم. این اعتراضات در حالی صورت می

درصد از کارگران سراسر کشور زیر  ۸۰که بیش از  اندنرخ خط فقر اعالم کرده  ی رویه ضمن اشاره به افزایش بىکارشناسان 

  .کنند گذران زندگى مى خط فقر

مند هستند، آمارها حاکی از این است که  در شرایطی که برخی مسئوالن از باالرفتن سن ازدواج در کشور گلهاز سوی دیگر و 

 ازدواج مدیر کل ثبت احوال هرمزگان ازچنین در ماه گذسته  . همشدند متاهلسال در ایران  ۱۸هزار نفر در سن کمتر از  ۸۰۰

واقعه در شهرستان سه واقعه در شهرستان میناب، یک این رقم مربوط به  .سال در استان هرمزگان خبر داد ۱۰پنج دختر زیر 

 است. بندرلنگه و یک مورد در شهرستان بندرعباس

 یک رویداد مثبت

پیوندد. در این خصوص و در ماه  اتفاقات مثبتی نیز در این حوزه به وقوع می ندرتاًدر میان اخبار پرشمار نقض حقوق بشر 

هنگام بازی، دوست خود را به قتل  ماه پیش ۱۸ که (در کرمان) به نام فرشید یک نوجوان بزهکارگذشته با بخشش اولیای دم، 

 .یافت نجات از اعدامبود، رسانده 

، خصوصاً برای افراد مجازات مرگ شدنمنسوخ اقدامی موثر در جهت  ی اولیای دم که دوستانه بشراین تصمیم از جا دارد که 

 تجلیل نمود. ؛است سال، ۱۸زیر 

 ها بررسی حقوقی برخی از گزارش

 "اطالع رسانی"و این در حالیست که بحث  شود س میبه شدت احسا در کشور ی حقوق بشر در حوزه "آموزش"امروزه خالء 

های نقض  گزارشاز برخی  و با هدف شناساندن این خالء، در این بخش .داردو نسبتاً قابل دفاع در این حوزه روندی روبه جلو 

 شوند. بررسی میقی مختصراً از لحاظ حقو ماه گذشته، حقوق بشر

سیاسی، حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان -اعالمیه حقوق مدنی ۵ ی ماده ۱اعالمیه جهانی حقوق بشر و بند  ۳ی  طبق ماده

دومین پروتکل اختیاری میثاق بین  ۱ ی ماده ۳بند آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود.  به حساب می

اقدامات الزم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو هم  المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ

ر به نف ۵تن در ایران اعدام شده، و دستکم  ۶۳کند. حال آنکه طی کمتر از بیست روز بیش از  به کشورها گوشزد می، راقضائی 

حرمت  کهتکه موجب عالوه بر این بایستی اجرای احکام در مالءعام را اند.  امنیتی با حکم مرگ مواجه شده -اتهامات سیاسی

 شود؛ به طور خاص مدنظر قرار داد. اعدامیان و بازتولید خشونت در جامعه می و حیثیت

https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/10789-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-29-12/11049-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-29-12/11049-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-29-40/10881-1.html
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https://hra-news.org/1389-01-27-05-29-40/10852-1.html
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 ۳که در بند  شود محسوب می زاد و کامل در ازدواج، در نظر نگرفتن حق رضایت آثبت قانونی ازدواج کودکاناز سوی دیگر 

البته ازدواج در سنین پایین . است رسمیت شناخته شدهعنوان حقی مسلم به اعالمیه جهانی حقوق بشر به  ۱۵ ی ماده

 آورد. بار می بهکند،  دیگری نیز منجمله اینکه کودکان را از تحصیل محروم می اجتناب ناپذیر های جدی آسیب

کند،  طرق مختلف و با جدیت تمام آن را دنبال میکه دولت ایران از ُ از گردش آزاد اطالعات و نقض حق آزادی بیان جلوگیری

 ۳۶بخشی از بند  چنین است. هم اق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیاعالمیه جهانی حقوق بشر و میث ۱۹ ی مادهنقض 

، تاکید ها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطالعات رای نقش اساسی آنها برای اج اعالمیه هزاره نیز به تضمین آزادی رسانه

 دارد.

 اعالمیه جهانی حقوق بشر ۳۰ ی ماده ۱بند و تصمیم بر انحالل این تشکل صنفی هم نقض  "خانه سینما"ممانعت از فعالیت 

میثاق بین المللی  ۱۶ ی الف مادهبخش در این خصوص ورزد، است.  تاکید میهای مسالمت آمیز  مجامع و انجمنکه بر آزادی 

 ۳۳ ی ماده ۱بند است و  برای عموم، به رسمیت شناخته را  فرهنگی  در زندگی  شرکتنیز  حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 .نماید میتاکید در زندگی فرهنگی اجتماع  ی اشخاص به حق فعالیت آزادانه اعالمیه جهانی حقوق بشر

گیرد،  مواجه هستیم. عدم  کارگری در هر کشور را می ی طبقهعالوه بر این با باالرفتن خط فقر که بیش از هر چیز دامان 

و  میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۱ ی ماده ۱بند های حداقلی کارگران نقض صریح  تامین نیازی

که بر تامین یک زندگی حداقلی برای این طبقه  قتصادی، اجتماعی و فرهنگیمیثاق بین المللی حقوق ا ۳ ی بخش الف ماده

 ورزد، است. تاکید می

اطالعاتی در شرایطی برخی زندانیان را برای مدتی طوالنی و نامحدود در بالتکلیفی قرار  -چنین نیروهای امنیتی هم

آقای رضا شهابی، فعال کارگری اشاره داشت که  بایستی به تر هم گفته شده بود، همان طور که پیش دهند)برای نمونه می

قانون اساسی جمهوری  ۳۳ ( که طبق اصلبرد زندان اوین به سر می ۳۰۹بند سال است در شرایط بالتکلیف در  ۳قریب به 

حداکثر ظرف مدت بیست و ، دستگیرشدگان بایستی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۹ماده  ۳و  ۳بند و   اسالمی

یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به در اسرع وقت به محضر دادرسی  تشکیل و شان ساعت پرونده مقدماتی چهار

 شوند. اعمال اختیارات قضائی باشد حاضر

 مقدمه آمار

ماه دی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی های گردآوری شده از سوی بر اساس گزارش

 .انتشار یافته است منبع خبری یا حقوقی ۶۳گزارش از سوی حداقل  ۳۴۱تعداد  ۱۳۹۰سال 

مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با  ۱۴۳۹مورد نقض حقوق که  ۴۴۰۳ ماه، تعداددیگزارش  ۳۴۱در بررسی موردی 

است که در عین وجود معاهدات بین  مورد آن نقض حقوقی ۳۹۵۴آمر در تطبیق با اعالمیه جهانی حقوق بشر و تعداد  حضور

 شود؛ ارزیابی شده است، نمی بشر محسوبالمللی، نقض بنیادین حقوق 

 های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در مستقیم از سیاستگذاری عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر

ده بیکاری کارگران پس از تعطیلی کارخانه رخ دا گیرد، در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبیل اخراج، تعلیق و یا بر نمی

 .است
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 توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی آید با هایی که در پی می بدیهی است گزارش

درصد در بحث منابع برآورد  ۳حداکثر  از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که

ارائه و  های این ماه را درصد گزارش ۳۱مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران میزان  خبریشود باید اشاره کرد که ارگانهای  می

درصد  ۴۳حقوقی غیر دولتی -سایر منابع خبری درصد و ۳۵های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان  اند، رسانه مستند کرده

مستند کردن  ر در ایران امکان زیادی برایبدیهی است بخش آمار مجموعه فعاالن حقوق بش اند که ها را منتشر کرده گزارش

 .کند حسب تجربه و شناخت خود عمل می های خبری یا حقوقی را ندارد و در این حوزه های سایر گروه گزارش

و نسبت به  افزایش %۱۳میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل  در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است،"

 ".داشته است افزایش %۳۳قبل نیز  ماه

 آمار مشروح

 :کارگری

 ثبت به ایران در بشر حقوق فعاالن مجموعه آثار و نشر آمار، واحد توسط کارگران حقوق نقض مورد در گزارش ۴۵ جاری سال ماه آبان در

 های سیاستگذاری به مرتبط ولی نبوده بشر حقوق نقض مستقیماً که گرفت می بر در را هایی گزارش آن از گزارش ۳۵ تعداد که رسید

 .است مورد ۳۹۸۵ بر بالغ حقوق نقض این موردی مجموع. است مدنی حقوق همینطور و حکومت

 در کارگران حقوق از ماه ۴۸ مجموع در شدند، اخراج کار از نیرو تعدیل یا و کارخانه تعطیلی دلیل به کارگر ۳۳۰ ها گزارش این اساس بر

 کارگران حقوق پرداخت ماهه ۱۵ تعویق آن بیشترین موجود آمار اساس بر که است بوده همراه تعویق با مختلف کارخانجات و ها شرکت

 .است بوده نساجی مازندران

 دیگر سوی از و شدند زخمی نیز تن ۸ و دادن دست از را خود جان کارگر ۱۱ شغلی ایمنی فقدان دلیل به کار محل در سوانح اثر بر

 ۵۳ماه حبس و  ۶۸۳از فعالین کارگری نیز از سوی دستگاه قضایی به  تن ۱۳ و بازداشت را کارگری فعاالن از تن ۸ کشور امنیتی دستگاه

 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

 چنین هم است، داشته افزایش گذشته سال به نسبت %۴۳ کارگران حقوق نقض قبل سال مشابه ماه در آن مقایسه با و فوق آمار طبق"

 "% بوده ایم.۶۳شاهد افزایش  نیز پیش ماه به نسبت

 :مذهبی های اقلیت

 آثار و نشر آمار، واحد توسط ایران در مذهبی های اقلیت حقوق نقض مورد ۳۳ تعداد شده، ثبت گزارش ۱۴ مجموع از گذشته ماه در

 .شد استخراج ایران در بشر حقوق فعاالن مجموعه

 های اقلییت از تن ۳ چنین هم است بوده و مسیحی حق اهل، سنت اهل بهایی، شهروندان از تن ۳۳ بازداشت به مربوط آمار این از بخشی

 .شدند محکومماه حبس تعلیقی  ۵۰ تعزیری، حبس ماه ۳۰۰ به مذهبی

 جاری ماه طی در مذهبی های اقلییت حقوق نقض موراد جمله از تخریب و یا پلمپ اماکن بهائیان و ادگاه انقالبشهروند به د ۳۶ احضار

 .است بوده

 هم است، داشته کاهش گذشته سال به نسبت %۴۵ مذهبی های اقلیت حقوق نقض قبل سال مشابه ماه در آن مقایسه با و فوق آمار طبق"

 "تغییری حاصل نشده است. نیز پیش ماه به نسبت چنین
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 :ملی-قومی های اقلیت

 آثار و نشر آمار، واحد توسط ایران در قومی های اقلیت حقوق نقض مورد ۱۶۳ تعداد شده، ثبت گزارش ۸ مجموع از گذشته ماه در

 .شد استخراج ایران در بشر حقوق فعاالن مجموعه

 حبس ماه ۵۳۹ به را قومی های اقلییت از تن یک قضایی دستگاه سوی از ۳۴محکومیت  و شهروند ۳۹ بازداشت به توان می تعداد این از

 .کرد محکوم ضربه شالق ۱۰۳۰ماه حبس تعیلقی و  ۵تعزیری، 

 هم است، داشته کاهش گذشته سال به نسبت %۶۰ قومی های اقلیت حقوق نقض قبل سال مشابه ماه در آن مقایسه با و فوق آمار طبق"

 ".ایم بوده شاهد را %۱۳ افزایش نیز پیش ماه به نسبت چنین

 :اصناف

 فعاالن مجموعه آثار و نشر آمار، واحد توسط ایران در اصناف حقوق نقض مورد ۱۰۱ تعداد شده، ثبت گزارش ۶ مجموع از گذشته ماه در

 .شد استخراج ایران در بشر حقوق

 .ماه حبس تعلیقی محکوم کرد ۴۳تن دیگر را به  ۹را احضار و  معلمو دادگاه انقالب یک  لباس فروشی را پلمپ ۸۹لیس اماکن پ

 چنین هم است، داشته کاهش گذشته سال به نسبت %۴۴ اصناف حقوق نقض قبل سال مشابه ماه در آن مقایسه با و فوق آمار طبق"

 ".ایم بوده شاهد را %۸۰ افزایش نیز پیش ماه به نسبت

 :فرهنگی

 فعاالن مجموعه آثار و نشر آمار، واحد توسط ایران در فرهنگی حقوق نقض مورد ۳ تعداد شده، ثبت گزارش ۵ مجموع از گذشته ماه در

 .شد استخراج ایران در بشر حقوق

اشاره  فرهنگی برنامه ۳مانعت از نشر دو اثر فرهنگی هنری و ممانعت از اجرای م، بازداشت دو فعال فرهنگی  به بایستی حوزه این در

 داشت.

 چنین هم است، داشته کاهش گذشته سال به نسبت %۳۰ فرهنگی حقوق نقض قبل سال مشابه ماه در آن مقایسه با و فوق آمار طبق"

 ".ایم بوده شاهد را %۳۸ افزایش نیز پیش ماه به نسبت

 :زنان

 حقوق فعاالن مجموعه آثار و نشر آمار، واحد توسط ایران در زنان حقوق نقض مورد ۶ تعداد شده، ثبت گزارش ۴ مجموع از گذشته ماه در

 .شد استخراج ایران در بشر

 .ماه حبس تعزیری اشاره کرد ۳۵در این رسته حقوقی می بایست به بازداشت یک فعال حقوق زنان و محکومیت یک تن دیگر به 

 نسبت چنین هم است، داشته کاهش گذشته سال به نسبت %۳۳ زنان حقوق نقض قبل سال مشابه ماه در آن مقایسه با و فوق آمار طبق"

 "ست.تغییری حاصل نشده ا نیز پیش ماه به

 :کودکان
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 فعاالن مجموعه آثار و نشر آمار، واحد توسط ایران در کودکان حقوق نقض مورد ۸ تعداد شده، ثبت گزارش ۴ مجموع از گذشته ماه در

 .شد استخراج ایران در بشر حقوق

سال و قتل دو کودک توسط والدینشان از جمله موارد نقض  ۱۰محکومیت یک نوجوان بزهکار به اعدام در شیراز و ازدواج پنج کودک زیر 

 حقوق کودکان در ماه گذشته بوده است.

 چنین هم است، داشته افزایش گذشته سال به نسبت %۶۰ کودکان حقوق نقض قبل سال مشابه ماه در آن مقایسه با و فوق آمار طبق"

 ".ایم بوده شاهد را %۳۶ افزایش نیز پیش ماه به نسبت

 :اعدام

 آمار، واحد توسط در زندان ها و یا در مالء عام اعدام حکم اجرای و صدور مورد ۱۱۶ تعداد شده، ثبت گزارش ۳۰ مجموع از گذشته ماه در

 .شد استخراج ایران در بشر حقوق فعاالن مجموعه آثار و نشر

 و شدند محکوم اعدام به تجاوز و محاربه قتل، مخدر، مواد های اتهام به شهروند ۳۰ رسیده، ثبت به گزارشات حسب جاری، سال دی ماه در

 .شدند اعدام و سرقت تجاوز، مخدر مواد جرایم قتل، اتهام اساس بر نیز زندانی ۳۶

 ین نیز به اتهام های چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و ... در مالء عام اعدام شدند.ممحکو تن از ۱۳

 هم است، داشته افزایش گذشته سال به نسبت %۳۳ اعدام حکم اجرای و صدور قبل سال مشابه ماه در آن مقایسه با و فوق آمار طبق"

 ".ایم بوده شاهد را %۴۰ افزایش نیز پیش ماه به نسبت چنین

 :دانشجویان

 مجموعه آثار و نشر آمار، واحد توسط ایران در دانشجویان حقوق نقض مورد ۳۱ تعداد شده، ثبت گزارش ۱۶ مجموع از گذشته ماه در

 .شد استخراج ایران در بشر حقوق فعاالن

 نیز دیگر سوی از و شدند محکومماه حبس تعلیقی  ۳۵و  تعزیری حبس ماه ۵ به دانشجو ۳ محکومیت و دانشجو ۳ بازداشت ها گزارش این

 .شدند محروم دانشگاه در تحصیل حق از نیز دانشجویان از تن ۴

 چنین هم است، داشته کاهش گذشته سال به نسبت %۳۶ آکادمیک حقوق نقض قبل سال مشابه ماه در آن مقایسه با و فوق آمار طبق"

 ".ایم بوده شاهد را %۱۱ افزایش نیز پیش ماه به نسبت

 :زندانیان

 مجموعه آثار و نشر آمار، واحد توسط ایران در زندانیان حقوق نقض مورد ۱۳۸ تعداد شده، ثبت گزارش ۴۳ مجموع از گذشته ماه در

 .شد استخراج ایران در بشر حقوق فعاالن

 محدودیت اعمال مورد ۳۱ پزشکی، رسیدگی عدم مورد ۱۳ زندانیان، شتم و ضرب یا و شکنجه مورد ۱۵ به مربوط گزارش تعداد این

 .بود زندانیان تهدید و فشار اعمال مورد ۱ و اجباری انتقال و نقل مورد ۳۵ مضاعف،

 .است شده لحاظ زندانیان حقوق نقض موارد دیگر از نیز غذا اعتصاب مورد ۴ و بالتکلیفی مورد ۱۱ چنین هم
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 چنین هم است، داشته افزایش گذشته سال به نسبت %۳۹ زندانیان حقوق نقض قبل سال مشابه ماه در آن مقایسه با و فوق آمار طبق"

 ".ایم بوده شاهد را %۹ کاهش نیز پیش ماه به نسبت

 :بیان و اندیشه

 مجموعه آثار و نشر آمار، واحد توسط بیان و اندیشه حوزه در حقوق نقض مورد ۹۹ تعداد شده، ثبت گزارش ۵۵ مجموع از گذشته ماه در

 .شد استخراج ایران در بشر حقوق فعاالن

 مورد دادگاه در نیز دیگر نفر ۱۰ و انقالب دادگاه و اطالعات به احضار تن ۹ بازداشت، حوزه این در فعالین از تن ۳۳ آمار این اساس بر

ماه محرومیت از  ۱۴۴ماه حبس تعلیقی و  ۱۰۴،تعزیری حبس ماه ۱۰۶۱ به جمعا نیز فعالین از تن ۳۶ همینطور. گرفتند قرار محاکمه

 .شدند محکوم حقوق اجتماعی

 هم است، داشته افزایش گذشته سال به نسبت %۳۶ بیان و اندیشه حقوق نقض قبل سال مشابه ماه در آن مقایسه با و فوق آمار طبق"

 ".ایم بوده شاهد را %۳۳ افزایش نیز پیش ماه به نسبت چنین

 آمار بررسی

 ها نمودار

 %۳۳ با زندانیان کنید، می مشاهده ذیل در که همانطور است، ۱۳۹۰ ماه دی در ها رسته گستره اساس بر ماهانه گزارش مقایسه زیر نمودار

 .دارند قرار بشر حقوق گزارشگران سوی از شده گزارش موارد تعداد دوم و اول رتبه در ترتیب به %۳۴ با بیان و اندیشه حوزه و
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 ها و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه مستقیمی با توان به مقایسه استان ای مربوط توانید نمودار دایره در ادامه می

 .گزارشگران حقوق بشر در ایران دارد را مشاهده نمائید

 

 .کنید توجه ذیل نمودار به سالجاری، ماه آذر و قبل سال مشابه ماه با ۹۰ماهدی آماری مقایسه برای پایان در




