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 ه بهمنمادر ارزيابي عمومي اخبار نقض حقوق بشر 

، هم چون ماه ها و سال هاي گذشته به علت رفتار طبقه ي حاكم و هم چنين ساخت  حقوق بشرگسترده ي نقض ،1390 ماه  بهمندر
ادامه يافت كه بر اين اساس نه تنها مسئوالن در حوزه ها و بخش هاي مختلف نظامِ حاكم بر ايران  در ايران سنتي-فرهنگي جامعه  ،

 منجمله قضايي و انتظامي كه برخي از مردم نيز، خود ناقضِ حقوق بشرِ ديگر افراد جامعه بودند. 

 كه منجر به كشته شدن دستكم دو تن از 1389 بهمن سال 25پس از آنكه برخي از اصالح طلبان در سالگرد تجمعات مردمي 
معترضين به نام هاي محمد مختاري و صانع ژاله و هم چنين حصر خانگي مهدي كروبي و ميرحسين موسوي شده بود، فراخوان 

 و يافتهدانشگاه حضور محسوسي اين در داخل دانشگاه تهران و در مقابل درب  بهمن ماه 24 از روز نيروهاي امنيتيتجمع دادند؛ 
 ي شالوده ازايجاد فضايو  دانشگاه  ياقدام به گشت زني در محوطهدانشجويان، حراست دانشگاه تهران با كنترل شديد ورود و خروج 

تهران شهر  در مناطق پرتردد 15نيروهاي انتظامي و امنيتي از ساعت  بهمن ماه نيز عالوه بر اينكه 25نمود. در روز رعب و وحشت 
ه و فضايي مملو از رعب و وحشت ايجاد كردند، از شكل گيري تجمعات منسجم ممانعت  به مانور نظامي كرد اقدامو ميادين اصلي

است). اين نيروها هم چنين به ضرب  بوده محسوسدر شهرهاي اصفهان، كرمانشاه و اهواز نيز به عمل آوردند (دامنه ي جو امنيتي 
كردنشان روي  براي متفرق ، آور به سمت تجمع كنندگانشليك گاز اشكبه و شتم شهروندان و درگير شدن با ايشان و بعضاً 

 و به وسيله ي ون هاي نيروي انتظامي به مكان نامعلومي بازداشتآوردند. اين در حاليست كه تعدادي نيز در پي اين برخوردها 
  اند.برخي از شهروندان بازداشتي پس از بازجويي سرپايي آزاد شدهمنتقل شدند كه البته 

 (مامدي) فرزند اسماعيليرضا در خصوص صدور احكام اعدام براي فعالين سياسي توسط دادگاه هاي انقالب نيز در ماه گذشته 
 ساله و اهل روستاي دريك از توابع شهرستان سلماس كه در حدود پنج ماه پيش توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده 34توفيق ،

فعاليت تبليغي و همكاري با يكي از احزاب " از طريق "محاربه"به اتهام  و در حال حاضر در زندان سلماس محبوس است؛ بود
 ؛ با اين حكم غير انساني مواجه شد."كردي مخالف نظام

بنا بر راي ايشان نيز پرونده ي زانيار و لقمان مرادي، دو زنداني سياسي كُرد محبوس در زندان رجايي شهر كرج كه در همين رابطه 
پس از تاييد حكم از سوي قاضي صلواتي، به اتهام محاربه از طريق قتل پسر امام جمعه ي شهر مريوان به اعدام محكوم شده بودند، 

 شد. زندان رجايي شهر كرج ارجاع داده اجراي احكامبدون ابالغ كتبي به ايشان به ديوان عالي كشور، 

 ساله، متاهل و اهل مشهد، طنز 30 فخر آباد مهدي عليزاده دادگاه انقالب تهران، 15صلواتي، رئيس شعبه ي مضاف بر اين قاضي 
 هم پيش تر با اتهامي مشابه در سعيد ملك پور و وحيد اصغريكرد. به اعدام محكوم به اتهام محاربه   رانويس و فعال سايبري
 ديگر فرد قرباني اين پرونده به حبس ابد محكوم شده حسن سي سختي به اعدام محكوم شده بودند. "مضلين"پرونده اي موسوم به 

 است.

  

 بازتاب ويژه ي برخي اخبار در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي 

https://hra-news.org/1389-01-27-05-26-23/11344-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-26-23/11344-1.html
https://hra-news.org/00/11356-1.html
https://hra-news.org/00/11356-1.html
https://hra-news.org/00/11362-1.html
https://hra-news.org/00/11362-1.html
https://hra-news.org/00/11357-1.html
https://hra-news.org/00/11357-1.html
https://hra-news.org/00/11360-1.html
https://hra-news.org/00/11360-1.html
https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/11260-1.html
https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/11260-1.html
https://hra-news.org/00/11382-1.html
https://hra-news.org/00/11382-1.html
https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/11191-1.html
https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/11191-1.html
https://hra-news.org/00/11199-1.html
https://hra-news.org/00/11199-1.html
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 خاصي دنبال مي شوند كه بازتاب گسترده اي در فضاي "حساسيت" قرار گرفته و با "ويژه"در طي هر ماه برخي از اخبار مورد توجه 
مجازي و رسانه ها نيز به دنبال دارند. بايستي اشاره كرد كه اين مهم در حاليست كه بعضاً امكان اين وجود دارد كه اين گزارش ها 

 حجم كمتري از نقض حقوق بشر را نسبت به موارد مشابه در اين حوزه به خود اختصاص داده باشند. 

دستگيري تعدادي از ي مسئوالنِ امنيتي راجع به ادعايكي از اخباري كه با بازتابِ ويژه اي در حوزه ي حقوق بشر رو به رو شد، 
بود كه توسط صادق صبا، رئيس بخش فارسي اين رسانه تكذيب شد و وي از تحت فشار قرار همكاران بي بي سي فارسي در ايران 

 داد. اين خبرهاي اخير ماموران امنيتي ايران در هفتهتوسط اعضاي خانواده يا دوستان تعدادي از كارمندان بي بي سي فارسي دادن 
اقدام كه به منظور تحت فشار قرار دادن همكاران بخش فارسي اين رسانه در لندن و درخواست براي اخذ اعتراف از قربانيان همراه 

  همراه شد.سازمان هاي حقوق بشريبوده است، حتي با واكنش وسيع برخي دولت ها و 

ارتباط كاربران ايراني با پست هاي الكترونيكي و تمام سايت هاي خارجي كه نياز به ورود و ثبت اطالعات در ماه گذشته همينطور 
براي برقراري ارتباط امن با سرويس هاي خود  SSL امكان اتصال به وب سايت هايي كه از پروتوكل و همينطور  شدمسدوددارند، 

 سايبري  يهاي امنيتي فعال در زمينهتالش سازماناخبار مختل شدن اين سرويس در ايران همزمان با  . شدقطع ،كننداستفاده مي
 .گرفتبراي بدست آوردن اطالعات ورود به سرويس هاي ايميل كاربران ايراني صورت 

 و ترويج برخورد با مظاهر غربي"عمومي در راستاي اجراي طرح امنيت محله محور و آنچه پليس نظارت بر اماكن جدا از اين موارد 
هاي عروسك" ،بازرسيرا ها و عرضه كنندگان محصوالت فكري  تمامي اسباب بازي فروشي عنوان مي شود،"دهنده بي بند و باري

 را پلمپ كرد.   ي  اين نوع عروسك ها مغازه فروشنده و ده هاسطح شهر جمع آوري  را از"باربي

 

  رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي به گزارش هاي حقوق بشريبي توجهي

بسياري از اخبار در حوزه ي حقوق بشر همواره با پوشش نامناسب از سوي رسانه ها روبه رو مي شوند. اين نوع پوشش نامناسب كه 
گاهاً با فعاليت افراد فعال در فضاي مجازي نيز توام مي گردد، موجب شده كه برخي موارد نقض حقوق بشر به رقم اهميت با كم 

اين بخش كه به نوعي در تقابل با بخش قبل قرار مي گيرد، به اين دسته از گزارشات توجهي و بعضاً بي توجهي مواجه مي شوند. 
 نيز برقرار كرده يحقوق بشر اختصاص دارد. اين نوع رفتار همسويي خواسته يا ناخواسته اي با رفتار طبقه ي حاكم و رسانه هاي دولت

 .است

 . زد و جان باختخودكشي كارخانه دست به  يمحوطهدر مصطفي عليزاده، كارگر قسمت رنگ گروه بهمن (مزدا) در بهمن ماه 
  بوده است.قرارداشتن نام او به همراه تعداد ديگري از كارگران در ليست اخراج پاياندليل اين خودكشي 

 پيدا يبي هوشدر حالت  بود، در جستجوي غذا از ميان زباله  ها  كه توسط يك مرد كارتن خواب در شرق تهرانكودكياز سوي ديگر 
  ت. تالش پزشكان زنده ماند. اين در حالي است كه پزشكان نظر دادند او بار ها شكنجه و سوزانده شده اسشد كه با

 كرده اند و يكي از بازداشتدر شهرهاي مختلف خوزستان را   نفر60 دستكم  نيروهاي امنيتيدر حوزه ي اقليت هاي قومي نيز
اين  است. اين برخوردها، از شهر عرب نشين شوش شروع شده و سپس به ساير مناطق درگذشتهدستگير شدگان در بازداشتگاه 

https://hra-news.org/00/11283-1.html
https://hra-news.org/00/11283-1.html
https://hra-news.org/51/00/11255-1.html
https://hra-news.org/51/00/11255-1.html
https://hra-news.org/51/00/11343-1.html
https://hra-news.org/51/00/11343-1.html
https://hra-news.org/00/11330-1.html
https://hra-news.org/00/11330-1.html
https://hra-news.org/00/11316-1.html
https://hra-news.org/00/11316-1.html
https://hra-news.org/1389-01-09-08-12-36/11112-1.html
https://hra-news.org/1389-01-09-08-12-36/11112-1.html
https://hra-news.org/1389-01-09-08-12-36/11112-1.html
https://hra-news.org/1389-01-09-08-12-36/11112-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-29-12/11249-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-29-12/11249-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-29-40/11274-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-29-40/11274-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-25-54/11299-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-25-54/11299-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-25-54/11271-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-25-54/11271-1.html
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نزديك شدن به سالگرد اعتراضات . شواهد حاكي از آن است كه اين اقدام با استان از جمله شهرهاي اهواز و حميديه گسترش يافت
آغاز اي از جوانان در شوش و دعوت مردم به تحريم انتخابات مجلس نهم، پس از ديوارنويسي عدهارتباط داشته و  85قومي سال 
 شده است.

جمعي از معلمان استان كرمانشاه، در اعتراض به بي توجهي مسئوالن نسبت به رفع مشكالت مالي شان دست از طرفي پس از آنكه 
هاي خود  كرد به سر كالسدرخواستمدير كل آموزش و پرورش كرمانشاه از معلمان اعتصابي زدند، مضاف بر اينكه  اعتصاببه 

 . شداحضاربه حراست آموزش و پرورش نيز محمد توكلي دبير كانون صنفي فرهنگيان كرمانشاه ند؛ بازگرد

اين شعله هاي آتش از درون  ي پريشان و زبانه كشيدن حفره در بستر درياچه20حدود پس از ايجاد ،  همدر يك پديده ي نادر
 اين واقعه نه تنها آتش سوزي شديد شد به طوري كه با گذشت چندين روز از گذشت اين آتش سوزيحفره ها، اين درياچه دچار

اين پديده ناشي از خشكسالي و برداشت هاي بي رويه از آب هاي زيرزميني . مهار نشده كه برخي گزارش ها حاكي از شدت از آن است
 .است

از  خبر داده است. نشر چشمه، "چشمهنشر " و لغو امتياز تعليقاز  فرهنگ و ارشاد اسالمي هم چنين يك مقام مسئول در وزارت
زمان تأسيس در حوزه هاي مختلف هنر و ادبيات مانند داستان، شعر، نمايشنامه، فيلمنامه، سينما و تحقيقات ادبي فعاليت 

 . و جزو نامدارترين  انتشارات كشور به شمار مي رودكرده است

، از جمع آوري و ساماندهي  سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهرداري تهران يتوسعهعالوه بر اين، بر اساس آخرين آمارها، معاون 
از به كرات ادعاي ساماندهي شهروندانِ بي خانمان در حالي  داده است. خبر  از سطح شهر تهران"آسيب ديده" هزار فرد 34حدود 

مطرح مي شود كه بعضاً ديده شده، اين افراد با رفتاري خشونت آميز و غيرانساني توسط ماموران شهرداري و مختلف سوي مسئولين 
در پي اجراي طرحي موسوم به  آنطور كه مسئولين خود نيز اقرار كرده اند، اين شهروندان  مي شوند.جمع آورينيروهاي انتظامي 

 صرفاً براي اين كه و زشت نشدن چهره ي شهر جمع آوري مي شود. جامعه شناسان معتقدند كه شهرداري "امنيت محله محور"
 اين اقدام را انجام مي دهند.را در شهر نبينند و متكديان مردم كارتن خواب ها 

 

  مثبتچند رويداد

در كنارِ تمامي اشكالِ نقض حقوق بشر در كشور، گاهاً رويدادهاي مثبتي در اين حوزه نيز رخ مي دهند. اين بخش صرفاً براي 
 و با اميد به منسوخ شدن تمامي اقدامات ضد انساني در كشور، به ذكر اين موارد  بشر دوستانه اتتصميماستقبال از اين وقايع و 

 مي پردازد.

 دادگاه 26  يمجدد شعبه است. بر اساس حكم  زنداني سياسيجواد الرييكي از رويدادهاي مثبت ماه گذشته، در رابطه با پرونده ي 
 سال حبس تعزيري تقليل 2 به آقاي الري كه پيش تر به اعدام محكوم شده بود، محكوميت اين زنداني سياسيانقالب استان تهران 

 حبس، آزاد شد.با احتساب ايام وي و يافت 

http://hra-news.org/1389-01-27-05-28-43/11263-1.html
http://hra-news.org/1389-01-27-05-28-43/11263-1.html
https://hra-news.org/1389-01-09-08-12-36/11268-1.html
https://hra-news.org/1389-01-09-08-12-36/11268-1.html
https://hra-news.org/1389-01-09-08-12-36/11310-1.html
https://hra-news.org/1389-01-09-08-12-36/11310-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-51/11117-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-51/11117-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-51/11178-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-51/11178-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-28-43/11348-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-28-43/11348-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-51/11347-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-51/11347-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-51/11214-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-51/11214-1.html
https://hra-news.org/00/11306-1.html
https://hra-news.org/00/11306-1.html
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 ساله با درگيري با وي موجب 80 كه متهم بود در حين پرستاري از يك پير زن  يزاي ساله19جوان در رابطه با لغوِ احكامِ اعدام، 
بعد از تأييد حكم در ديوان عالي كشور، رضايت خود را  اولياي دم  يافت.نجات پس از گذشت اولياي دم از اعدام ، شده استشمرگ

 .اعالم كردند

در دي ماه سال جاري  حرف و حديث هاي بسيار سرانجام و با پشت سر گذاشتن ،قانون مجازات اسالمياز سوي ديگر و پس از آنكه 
 18مجازات قصاص براي افراد زير  شد كه مدعي سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلستوسط شوراي نگهبان تاييد شد، 

در رابطه با  حقوق دانان پس از بررسي اين ادعا تاكيد كرده اند كه بر اساس قانون جديد . ممنوع شده است بر اساس اين قانونسال
قيد و شرط لغو كامل و بدون  اما تغييرات مناسبي صورت گرفته عموماً و دختران خصوصاً، كودكانبراي هاي تعزيري مجازات

و قانون مجازات اسالمي در اين بخش نيز، كماكان با استاندارهاي  به هيچ وجه محقق نشده 18 مجازات قصاص براي نوجوانان زير
 سال ماهيت جرم انجام شده و 18 اين قانون، اگر افراد بالغ كمتر از 90بر اساس ماده بين المللي حقوق بشر، فاصله ي زيادي دارد. 

پزشكي  از قصاص معاف مي شود اما اگر  يا حرمت آن را درك نكرده باشند و يا در رشد كمال و عقل آن ها شبهه وجود داشته باشد،
. جدا از اين، قانون مورد اشاره، كماكان ابهاماتي در خصوص قاضي راي به خالف اين دهد، اعدام هم چنان پابرجا خواهد بودقانوني و 

  احتساب سن افراد به شمسي يا قمري باقي گذاشته است.

 كه مجازاتي است براي زنا(روابط جنسي خارج از ازدواج زن و مرد در صورتي سنگساررجم يا سكوت درباره ي حكم در اين خصوص 
 اينكه اين مجازات از قانون جديد مجازات اسالمي حذف شده، به ميان آورد و البته كه در احتمالكه يكي از آن ها متاهل باشد) نيز 

چندين زنداني با چنين حالتي نيز مجازات اعدام جايگزين سنگسار خواهد شد. اشاره به اين نكته ضروري ست كه در حال حاضر 
 .اين حكم در زندان هاي كشور به سر مي برند

 

 هاي ماه گذشتهبررسي حقوقي برخي از گزارش 

در بخش پيش رو، برخي از گزارش هاي ماه گذشته كه د فوق به آن ها اشاره شد، از لحاظ حقوقي و به اختصار بررسي مي شوند. اين 
امر به منظور لزوم امر آموزش در كنار اطالع رساني  و آشنايي قربانيانِ حوزه ي حقوق بشر و شهروندان با حقوق بنيادين خويش 

 است.

ممانعت از تجمع و راهپيمايي در حوزه ي انديشه و بيان و بسياري ديگر از حوزه ها كه همواره با مخالفت نيروهاي حكومتي مواجه 
 اعالميه جهاني حقوق 19  يماده و  ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي19ماده  2و  1 هايبندمي شود عالوه بر اينكه ناقض 

 ميثاق بين 21  يماده و  اعالميه جهاني حقوق بشر20  ي ماده1بند به  كه بر حق آزادي عقيده و بيان تاكيد نموده اند؛ است، بشر
بي توجه است. اين همه در حاليست  كه حق تشكيل و آزادي اجتماعات را به رسميت مي شناسد، نيز المللي حقوق مدني و سياسي

تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها بدون حمل سالح و به شرط آنكه مخل  هم  قانون اساسي جمهوري اسالمي27اصل كه بر طبق 
به مباني اسالم نباشد، آزاد است. 

 ميثاق بين المللي حقوق 9  ي ماده1بازداشت خودسرانه و تحت الشعاع قرار دادن آزادي و امنيت شخصي افراد طبق بند به عالوه 
 14  ي ماده3اخذ اعتراف در قسمت هاي متعددي از مقاوله نامه هاي موجود از قبيل بخش ز بند  و مدني و سياسي محكوم است

https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/11109-1.html
https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/11109-1.html
https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/11317-1.html
https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/11317-1.html
https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/11332-1.html
https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/11332-1.html
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 قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حقوق شهروندي محكوم شده و فاقد هرگونه  9ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و بند 
 .ارزش شمرده مي شود

 اعالميه 6 ماده ي 1 اعالميه جهاني حقوق بشر و بند 3ماده ي در رابطه با صدور احكام متعدد اعدام توسط دستگاه قضايي در كشور، 
حق زندگي، از حقوق ذاتي هر انسان به حساب مي آيد و اين حق بايستي به موجب قانون هشدار مي دهند كه حقوق مدني-سياسي، 
دومين پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني به منظور الغاي مجازات مرگ  1 ماده ي 2نيز حمايت شود. بند 

هم اقدامات الزم را در جهت منسوخ كردن مجازات مرگ در قلمرو قضائي را، به كشورها گوشزد مي كند.  

 به علل گوناگوني منجمله، اجرايي شدن طرح تعديل اقتصادي، عدم استخدام كارگران توسط كارفرمايان با تكيه بر  بر اينمضاف
شده است؛ مدتي ست  قوانين كار و شرايط اقتصادي موجود كه منجر به تعطيلي يا ورشكستي خيل عظيمي از كارگاه ها و كارخانه ها

 كه در ماه گذشته نيز يك كارگر به همين  مواجه هستيمكه با اخراج طيف وسيعي از كارگران و روند رو به رشد معضل بيكاري
 ميثاق بين المللي 11 ماده ي 1عدم تامين نيازي هاي حداقلي كارگران نقض صريح بند در حاليكه  علت دست به خودكشي زد.

 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه بر تامين 7حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و بخش الف ماده ي 
 .يك زندگي حداقلي براي اين طبقه تاكيد مي ورزد، است

از سوي ديگر بهره برداري بيش از حد از منابع طبيعي كه در ماه گذشته سبب ايجاد آتش سوزي در درياچه ي پريشان شد، ناقض 
 محيط  درباره متحد  ملل  سازمان  كنفرانس  بيانيه  سوم و بيست مفاد متعددي از مقاوله نامه هاي بين المللي ست. بر اساس اصل

 و نظارت  تحت  منابع  اين  بايد بنابراين . است  محدود انسان  براي  طبيعي  منابع  و زيست  محيط  از بهره برداري  امكان  توسعه  و زيست 
 تا موظف اند دولت ها همبستگي هم بر اين نكته كه حقوق المللي بين ميثاق سومين طرح پيش 15  ماده ي.گيرد قرار حفاظت 
كند؛ تاكيد دارد. بر  وارد آسيبي جمعي بهزيستي و انسان سالمت به كه نكنند نامساعدي تغييرات دچار را حيات طبيعي شرايط
 آب مديريت كارهاي راه تدوين و ايجاد با آبي، منابع از نادرست برداري بهره نيز به توقف هزاره اعالميه 23 ماده ي از بخشيپايه ي 

 متحد ملل سازمان كنفرانس اعالميه ي اول اصل تاكيد شده است. كند؛ ترويج را كافي تخاير ايجاد و منصفانه و معقول دسترسي كه
 طرح پيش 14 ماده ي، بشر حقوق آمريكايي كنوانسيون به الحاقي پروتكل 11 استكهلم)، ماده ي اعالميه (زيست محيط درباره ي
 نيز زندگي در محيط زيستي سالم و متعادل را بشر حقوق آفريقايي منشور 24 ماده ي و همبستگي حقوق المللي بين ميثاق سومين

 از حقوق بنيادين انسان ها بر شمرده اند.

 اعالميه جهاني حقوق 19جدا از اينكه ناقض ماده همينطور ممانعت از دسترسي شهروندان به اخبار و اطالعات از طريق اينترنت 
اعالميه  25 به رسميت شناخته شدن آزادي بيان و عقيده است، بند مورد ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي در 19بشر و ماده 

هزاره كه بر آزادي رسانه ها براي اجراي نقش اساسي آنها و نيز حق مردم براي دسترسي به اطالعات را تاكيد مي ورزد هم، نقض 
 .مي نمايد

در پايان نيز با اشاره به اينكه اساساً گزارش هاي مربوط به كودك آزاري با پوشش مناسبي مواجه نبوده و قطعاً ماهانه موارد بسيار 
 1بند اندكي كه از لحاظ كمي به هيچ عنوان قابل مقايسه با واقعيت موجود در جامعه نيست، رسانه اي مي شود بايد تاكيد كرد كه 

 بدون هيچگونه تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب،  راهر كودكي،  ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي24  يماده
 از تدابير حمايتي كه به اقتضاي وضع صغير بودنش از طرف به اين مي داند كهحق م ،اصل و منشاء ملي يا اجتماعي، مكنت يا نسب

كشورهاي  طرف   كه  كنوانسيون حقوق كودك19 ماده 1 بند  وخانواده او و جامعه و حكومت كشور او بايد بعمل آيد برخوردار گردد
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 تمام  اقدامات  قانوني ، اجرايي ، اجتماعي  و آموزشي  در جهت  حمايت  از كودك  در برابر تمام  اشكال   را ملزم به اجرايكنوانسيون 
مي نمايد؛ اشكال مختلف خشونت هاي  جسمي  و روحي ، آسيب رساني  يا سوءاستفاده ، بي توجهي  يا سهل انگاري ، بدرفتاري  يا استثمار 

 كودك آزاري را مورد نكوهش قرار داده اند.

 

 مقدمه آمار

 بهمن ماهبر اساس گزارش هاي گردآوري شده از سوي نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، در محدوده زماني 
 . منبع خبري يا حقوقي انتشار يافته است47 گزارش از سوي حداقل 191 تعداد 1390سال 

 مورد آن نقض مستقيم حقوق بنيادين بشر با 1394مورد نقض حقوق كه  1894ماه، تعداد بهمن  گزارش 191در بررسي موردي 
 مورد آن نقض حقوقي است كه در عين وجود معاهدات بين المللي، 500حضور آمر در تطبيق با اعالميه جهاني حقوق بشر و تعداد 

 نقض بنيادين حقوق بشر محسوب نمي شود؛ ارزيابي شده است،

عمده موارد نقض حقوقي كه عليرغم تاثير مستقيم از سياستگذاري هاي حكومت، اقدام مستقيم و منظم نقض حقوق بشر را در بر 
 .نمي گيرد، در حوزه كارگري بوده است و حقوقي از قبيل اخراج، تعليق و يا بيكاري كارگران پس از تعطيلي كارخانه رخ داده است

بديهي است گزارش هايي كه در پي مي آيد با توجه به عدم اجازه دولت ايران به فعاليت مدافعان حقوق بشر تنها بخش كوچكي از 
 درصد در بحث منابع برآورد مي شود 3نقض سيستماتيك حقوق بشر در ايران است. در موضوع ميزان خطاي گزارش كه حداكثر 

 درصد گزارش هاي اين ماه را ارائه و مستند 35بايد اشاره كرد كه ارگانهاي خبري مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ميزان 
 درصد گزارش ها را 42 درصد و ساير منابع خبري-حقوقي غير دولتي 23كرده اند، رسانه هاي حكومتي يا نزديك به دولت ميزان 

منتشر كرده اند كه بديهي است بخش آمار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران امكان زيادي براي مستند كردن گزارش هاي ساير 
 .گروه هاي خبري يا حقوقي را ندارد و در اين حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل مي كند

 افزايش و نسبت به ماه %52در حال حاضر در گزارشي كه پيش رو است، ميزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل "
 ". افزايش داشته است%19قبل نيز 

 مشروح آمار

 :كارگري

 گزارش در مورد نقض حقوق كارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 22در آبان ماه سال جاري 
 گزارش از آن گزارش هايي را در بر مي گرفت كه مستقيماً نقض حقوق بشر نبوده ولي مرتبط به 1به ثبت رسيد كه تعداد 

 . مورد است984سياستگذاري هاي حكومت و همينطور حقوق مدني است. مجموع موردي اين نقض حقوق بالغ بر 
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 ماه از حقوق كارگران 13 كارگر به دليل تعطيلي كارخانه و يا تعديل نيرو از كار اخراج شدند، در مجموع 57بر اساس اين گزارش ها 
 ماهه پرداخت حقوق 6در شركت ها و كارخانجات مختلف با تعويق همراه بوده است كه بر اساس آمار موجود بيشترين آن تعويق 

 .كارگران نساجي مازندران بوده است

 تن نيز زخمي شدند و از سوي ديگر 6 كارگر جان خود را از دست دادن و 5بر اثر سوانح در محل كار به دليل فقدان ايمني شغلي 
 شدند. تن از فعاالن كارگري را بازداشت 16دستگاه امنيتي كشور 

 داشته است، هم كاهش نسبت به سال گذشته %41طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق كارگران "
 ". بوده ايم%63 كاهشچنين نسبت به ماه پيش نيز شاهد 

 :اقليت هاي مذهبي

 مورد نقض حقوق اقليت هاي مذهبي در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار 62 گزارش ثبت شده، تعداد 13در ماه گذشته از مجموع 
 .مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد

 تن از 4 تن از شهروندان بهايي، اهل سنت، اهل حق و مسيحي بوده است هم چنين 35بخشي از اين آمار مربوط به بازداشت 
 . محكوم شدندمحروميت از حقوق اجتماعي ماه 60 ماه حبس تعزيري، 96اقلييت هاي مذهبي به 

 . از جمله موراد نقض حقوق اقلييت هاي مذهبي در طي ماه جاري بوده است تن5محاكمه  شهروند به دادگاه انقالب و 7احضار 

 نسبت به سال گذشته كاهش داشته %62طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقليت هاي مذهبي "
 "% بوده ايم.15  شاهد افزايشاست، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز

 :اقليت هاي قومي-ملي

 مورد نقض حقوق اقليت هاي قومي در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار 95 گزارش ثبت شده، تعداد 13در ماه گذشته از مجموع 
 .مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد

 14به يك سال حبس تعزيري و محاكمه  از سوي دستگاه قضايي  تن1 شهروند و محكوميت 75از اين تعداد مي توان به بازداشت 
 تن ديگر از جمله موارد نقض حقوق اقلييت هاي قومي بوده است.

 نسبت به سال گذشته كاهش داشته %46طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقليت هاي قومي "
 ". را شاهد بوده ايم%75است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 

 :اصناف

 مورد نقض حقوق اصناف در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه 112 گزارش ثبت شده، تعداد 9در ماه گذشته از مجموع 
 .فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد
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احضار يك معلم و فعال صنفي به دادگاه انقالب از جمله موارد مهم نقض حقوق اصناف  لباس فروشي را پلمپ و 125پليس اماكن 
 در ايران بوده است.

 نسبت به سال گذشته كاهش داشته است، هم %30طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف "
 ". را شاهد بوده ايم%44چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 

 :فرهنگي

 مورد نقض حقوق فرهنگي در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه 8 گزارش ثبت شده، تعداد 8در ماه گذشته از مجموع 
 .فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد

  ممانعت از نشر آثار فرهنگي و سانسور يك برنامه تلويزيوني اشاره داشت.در اين حوزه بايستي به 

داشته است، هم ن نسبت به سال گذشته تغييري طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگي "
 ". را شاهد بوده ايم%12چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 

 :اعدام

 مورد صدور و اجراي حكم اعدام در زندان ها و يا در مالء عام توسط واحد 27 گزارش ثبت شده، تعداد 16در ماه گذشته از مجموع 
 .آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد

 شهروند به اتهام هاي مواد مخدر، قتل، محاربه و تجاوز به اعدام 13در بهمن ماه سال جاري، حسب گزارشات به ثبت رسيده، 
 . زنداني نيز بر اساس اتهام قتل، جرايم مواد مخدر، تجاوز و سرقت اعدام شدند11محكوم شدند و 

 .تن از محكومين نيز به اتهام هاي چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و ... در مالء عام اعدام شدند 3

 داشته است، كاهش نسبت به سال گذشته %45طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجراي حكم اعدام "
 ". را شاهد بوده ايم%51 كاهشهم چنين نسبت به ماه پيش نيز 

 :دانشجويان

 مورد نقض حقوق دانشجويان در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار 17 گزارش ثبت شده، تعداد 14در ماه گذشته از مجموع 
 .مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد

 تن از 4 ماه حبس تعزيري محكوم شدند و از سوي ديگر نيز 96 دانشجو به 3 دانشجو و محكوميت 2اين گزارش ها بازداشت 
 .دانشجويان نيز از حق تحصيل در دانشگاه محروم شدند
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 نسبت به سال گذشته كاهش داشته است، هم %75طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آكادميك "
 ". را شاهد بوده ايم%16 كاهشچنين نسبت به ماه پيش نيز 

 :زندانيان

 مورد نقض حقوق زندانيان در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار 136 گزارش ثبت شده، تعداد 47در ماه گذشته از مجموع 
 .مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد

 مورد اعمال 15 مورد عدم رسيدگي پزشكي، 20 مورد شكنجه و يا ضرب و شتم زندانيان، 21اين تعداد گزارش مربوط به 
 . مورد اعمال فشار و تهديد زندانيان بود4 مورد نقل و انتقال اجباري و 8محدوديت مضاعف، 

 . مورد اعتصاب غذا نيز از ديگر موارد نقض حقوق زندانيان لحاظ شده است2 مورد بالتكليفي و 20هم چنين 

 داشته است، هم كاهش نسبت به سال گذشته %29طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانيان "
 ". را شاهد بوده ايم%7 افزايشچنين نسبت به ماه پيش نيز 

 :انديشه و بيان

 مورد نقض حقوق در حوزه انديشه و بيان توسط واحد آمار، نشر و آثار 450 گزارش ثبت شده، تعداد 49در ماه گذشته از مجموع 
 .مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد

 نفر ديگر نيز در دادگاه 378 تن احضار به اطالعات و دادگاه انقالب و 3 تن از فعالين در اين حوزه بازداشت، 24بر اساس اين آمار 
 74 ميليون ريال جزاي نقدي و 10، ماه حبس تعزيري 880 تن از فعالين نيز جمعا به 14مورد محاكمه قرار گرفتند. همينطور 

 .محكوم شدندضربه شالق 

 داشته است، كاهش نسبت به سال گذشته %61طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق انديشه و بيان "
 ". را شاهد بوده ايم%22 كاهشهم چنين نسبت به ماه پيش نيز 

 

 بررسي آمار

 نمودار ها

 است، همانطور كه در ذيل مشاهده مي كنيد، زندانيان 1390 ماه بهمننمودار زير مقايسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته ها در
 به ترتيب در رتبه اول و دوم تعداد موارد گزارش شده از سوي گزارشگران حقوق بشر قرار %23 و حوزه انديشه و بيان با %36با 

 .دارند
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در ادامه مي توانيد نمودار دايره اي مربوط به مقايسه استان ها و حجم گزارشات ثبت شده كه رابطه مستقيمي با توان گزارشگران 
 .حقوق بشر در ايران دارد را مشاهده نمائيد
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 . ماه سالجاري، به نمودار ذيل توجه كنيددي با ماه مشابه سال قبل و 90بهمن ماه در پايان براي مقايسه آماري 
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