
٩٢گزارش تفصيلی، آماری نقض حقوق بشر در شهريور ماه 

، خط سير١٣٩٢در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در شهريورماه سال - خبرگزاری هرانا 
. رسته به شرح زير است١٣گزارشات در اين ماه، در مجموع شاخص های 

 درصد گزارشات را ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق۴۴ گزارش بايد اعالم کرد ١۶۶در بررسی منابع 
. درصد را نيز منابع دولتی مستند کردند٣۵ درصد ديگر آن را منابع مستقل و ٢١بشر در ايران و 

 نفر از دگر انديشان۶٩ زندانی در ايران اعدام شدند، ۵۶هم چنين بايد اشاره داشت که در طی مرداد ماه 
. ماه حبس محکوم شدند٧۵۴ نفر نيز از سوی دادگاه انقالب به ١٣بازداشت شدند و 

٣٨شات ارسالی ميتوانست در حوزه کارگری بر اساس بررسی آماری و پيش بينی گزارشات ماه مشابه سال گذشته حداکثر گزار
١٨١۴٠ مورد نقض حقوق برای ٢٨ گزارش دريافت شد، بر اين اساس ٢۴ گزارش باشد اما در واقع ٢٠گزارش و حداقل آن  

.نفر به ثبت رسيد

 گزارش دريافت شد که بر اين اساس١١ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد ۴ و حداقل ١٠در حوزه اقليت های مذهبی حداکثر 
. نفر به ثبت رسيد۵٢ مورد نقض حقوق برای ١٠تعداد 

 گزارش بوده است که بر اين اساس٧ گزارش بود که تعداد گزارشات دريافتی ۴ و حداقل ١٢در حوزه اقليت های قومی حداکثر 
. نفر به ثبت رسيد١٢ مورد نقض حقوق برای  ٧تعداد 

۶٢ گزارش دريافت شد، بر اين اساس تعداد ۴٨ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد ٣٠ و حداقل ۶٢در حوزه زندانيان حداکثر 
. نفر به ثبت رسيد٢٢۴مورد نقض حقوق برای 

٢ گزارش دريافت شد که بر اين اساس تعداد ٢ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد ۵ و حداقل ١٩در حوزه اصناف حداکثر 
. نفر به ثبت رسيد١۶مورد نقض حقوق برای 

 مورد بوده است که بر اين اساس٢٣ گزارش بود که تعداد گزارشات دريافتی ٣٢ و حداقل ۵۴در حوزه انديشه و بيان حداکثر 
. نفر به ثبت رسيد۴۴ مورد نقض حقوق برای ٢۴تعداد 

 مورد بوده است، که بر اين۴ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد گزارشات دريافتی ۶ و حداقل ١۴در حوزه فرهنگی حداکثر 
. نفر به ثبت رسيد٢٠۶ مورد نقض حقوق برای  ۴اساس تعداد 

 مورد بوده است که بر اين۴ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد گزارشات دريافتی ٠ و حداقل ١۶در حوزه زنان حداکثر 
.  نفر به ثبت رسيد٣۴ مورد نقض حقوق برای ۵اساس تعداد 

. مورد بوده است٠ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد گزارشات دريافتی ١ و حداقل ٣در حوزه کودکان حداکثر 

 مورد بوده است، که بر٣ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد گزارشات دريافتی ۴ و حداقل ٢٢در حوزه دانشجويان حداکثر 
. نفر به ثبت رسيد۴ مورد نقض حقوق برای ٣اين اساس تعداد 

 مورد بوده است، که بر اين٣۵ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد گزارشات دريافتی ١٠ و حداقل ٣۶در حوزه اعدام حداکثر 
. نفر به ثبت رسيد٨۴ مورد نقض حقوق برای ۴١اساس تعداد 

 مورد بوده است، که بر١ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد گزارشات دريافتی ٠ و حداقل ٣در حوزه محيط زيست حداکثر 
. نفر به ثبت رسيد١ مورد نقض حقوق برای ١اين اساس تعداد 

 مورد بوده۴ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد گزارشات دريافتی ٢ و حداقل ۴ساير موارد نقض حقوق بشر نيز حداکثر 
. نفر به ثبت رسيد٧ مورد نقض حقوق برای ٢که بر اين اساس تعداد . است



ارزيابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر

 نيز پا بر جا بود و دولت ايران در شهريور ماه بار ديگر از دادن مجوز١٣٩٢نقض حقوق بشر در ايران، در آخرين ماه تابستان 
.ورود به احمد شهيد، گزارشگر ويژهی حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران، خودداری کرد

 و بند زنان زندان اوين در رسانهها٣۵٠هم چنين در شهريور ماه علی رغم اينکه خبر آزادی تعدادی از زندانيان سياسی بند 
عقيدتی در زندانهای مختلف کشور محبوساند، خطر اعدام چندين نفر- انعکاس چشمگيری يافت، کماکان صدها زندانی سياسی

ز آمار مجموعه فعاالن حقوقمنجمله شيرکوه معارفی زندانی سياسی محبوس در زندان سقز را تهديد میکند و بنا بر اعالم مرک
. زندانی عادی در کشور در اين بازهی زمانی اعدام شدند۵۶بشر در ايران، 

زابلی( مرداد ماه سال جاری در منطقهی مهرستان ١٣که " قاسم زردکوهی"همچنين در ماه گذشته پيکر يک شهروند بلوچ به نام 
 شتم در بدنش مشهودتوسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود، در حالی به خانوادهاش تحويل داده شد که آثار ضرب و) مگس

.بود

 و با اين حساب اکنون تعدادپنج تن ديگر از زندانيان اهل سنت محبوس در زندان رجايی شهر کرج نيز، به اعدام محکوم شدند
. نفر رسيده است٢۵زندانيان محکوم به اعدام اين اقليت مذهبی در اين زندان دستکم به 

در يکی از" مهران يوسفی"به عالوه بعد از انتشار خبر اعدام يک شهروند کرد در جوانرود، کودکی هشت ساله به نام 
بر پايهی اين گزارش.  دادروستاهای اين شهرستان به هنگام بازی و تکرار حالت اعدام با همبازیهايش جان خود را از دست

هنگام تاببازی در حالی که خواستهاند صحنهی اعدام رئوف مصطفايی يک شهروند اين" کالش لولم"چند کودک اهل روستای 
.شهر را به عنوان بازی تکرار کنند، کودک هشت ساله جان خود را از دست میدهد

، ماموران امنيتی و انتظامی از برگزاری مراسم دهم شهريور۶٧از سوی ديگر در بيست و پنجمين سالگرد اعدام شدگان تابستان 
.ماه در گورستان خاوران جلوگيری کردند

 هزار کارگر ساختمانی از ابتدای مهر ماه سال جاری به۴محمد گودرزی، دبير خانهی کارگر بروجرد هم از بيکاری بيش از 
.دليل اتمام پروژههای مسکن مهر خبر داد

هی حصر مهدی کروبی ومضاف بر اين موارد، فرزند مهدی کروبی از موافقت رهبری جمهوری اسالمی ايران با ارجاع پروند
، به شورای عالی امنيت ملی١٣٨٨ميرحسين موسوی، دو تن از کانديداهای معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری در سال 

.خبر داده است

توجهات ويژه به گزارشهای حقوق بشری

ار عمومی مواجه شدند، پرداختهدر اين بخش، به گزارشهايی که در ماه گذشته با اقبال و توجه مناسبی از جانب رسانهها و افک
رندهی حجمتوضيح اين نکته نيز ضروری ست که اين دسته از گزارشات در حوزهی حقوق بشر، الزامًا در برگي. میشود

.بيشتری از نقض حقوق بشر نسبت به ساير گزارشات، نيستند

در پايتخت و افزايش قابل توجه حضور گشت های ارشاد از جمله محدوديت های اعمالی" پوشش غير اسالمی"تشديد برخورد با 
در همين رابطه و در جريان برگزاری کنسرت ساالر عقيلی در برج ميالد تهران جمعی از. بر شهروندان در شهريور ماه بود

 تن٣٠از سوی نيروی انتظامی خوانده شد؛ از ورود به سالن باز ماندند و نزديک به " بدحجابی"شهروندان تهرانی به دليل آنچه 
 شهريورماه درکرمانشاه برگزار شود١۵ و ١۴در حوزهی فرهنگ همچنين کنسرت شهرام ناظری که قرار بود .  بازداشت شدند

.نيز، لغو شد

اقدام به گرداندن ايشان درعالوه بر اين، نيروی انتظامی شهر ساری، طی اقدامی چند تن از جوانان اين شهر را بازداشت و 
.سطح شهر نمود

ين، در اعتراض بهدر اين بخش بايستی به اعتصاب غذای مجدد حسين رونقی ملکی، زندانی سياسی محبوس در زندان او



اعث شد اوضاع جسمانیاشبیتوجهی مسئولين به اوضاع جسمانیاش و احضارش به زندان و ناتمام ماندن روند درمانیاش که ب
.وخيم تر شود، اشاره کرد

ه سوال يکی ازاز سوی ديگر محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائيه در يک نشست خبری در حضور خبرنگاران در پاسخ ب
نکار و نسبت به سرنوشتخبرنگاران که از وضعيت آرش صادقی دانشجوی دربند پرسيده بود، محبوس بودن او را در زندان ا

.وی اظهار بیاطالعی کرد

در" صدوق"از توابع شهر " فيروزآباد" کودک افغان در يکی از مدارس ١٢همينطور يک سايت محلی گزارش داد که ثبتنام 
بر اساس اين گزارش معترضان همچنين پالکاردی با اين. استان يزد با اعتراض گروهی از ساکنان اين منطقه مواجه شده است

سر در دبستان مذکور نصب" در اين آموزشگاه نيستيم) افغان(ما به هيچ عنوان راضی به ثبتنام اتباع خارجه "مضمون که 
.ور عنوان کردندکردهاند که بسياری از کاربران شبکههای اجتماعی با به اشتراک گذاشتن اين خبر، آن را شرم آ

کم توجهی به اخبار نقض حقوق بشر

ه رسانهها و شبکههای اجتماعیدر اين بخش به گزارشهايی پرداخته می شود که در مقايسه با ساير اخبار مشابه کمتر مورد توج
آنها، عللعدم توجه رسانهها و شبکه های اجتماعی به برخی گزارشها در حوزهی حقوق بشر و رفتار گزينشی . قرار گرفتند

-ت فرهنگیمختلفی منجمله پيروی از نوعی سياست گذاری خاص در عرصهی رسانه و همينطور ساليق مردم و مشکال
.آموزشی جامعه را شامل می شود

،"تجاوز به عنف" شهريور ماه که پيش تر به اتهام ٢٣در صبح روز شنبه " عرفان" ساله ای به نام ١٨به دار آويختن نوجوان 
.ر در آخرين ماه تابستان بودبازداشت شده بود، در برابر ديدگان مردم در ميدان واليت قائمشهر، از موارد مهم نقض حقوق بش

 ضربه شالق يک متهم به خريد و فروش مواد مخدر نيز٧٠در خصوص اجرای احکام متهمان در مالءعام، همينطور حکم 
.مقابل منزل مسکونی وی در در شهرستان ساوه به اجرا در آمد

که بارها همسرش را مورد آزار و اذيت و شکنجه قرار داده بود، در نهايت وی را در" ناصر"از  ديگر سو، مردی به نام 
.آشپزخانه ی منزلشان به آتش کشيد

اض به برخی مواد قانونمضاف بر اين، جمعی از مجروحان جنگ ايران و عراق و خانوادههای کشته شدگان اين جنگ در اعتر
براساس مصوبهی قبلی مجلس جانبازان، آزادگان، اسرا و همسران شهدا بابت. در مقابل مجلس، تجمع کردند" جامع ايثارگران"

 حقوق محاسبه نمیشد، اما درجانبازی و تحليل رفتن جسمشان حقوقی دريافت میکنند و اين دريافتی برای شاغالن به منزلهی دو
د وکه از سوی مجلس به تصويب رسيده جانبازان و ايثارگران شاغل را دارای دو حقوق محاسبه میکنن" جامع ايثارگران"قانون 

.عترضاندقرار است يکی از اين حقوقها را قطع کنند، از اين رو جانبازان و ايثارگران به اين موضوع م

پس از سومين جلسهی دادگاه از سوی دادستان زاهدان،) فتحی محمد نقشبندی و ده نفر از همراهانش(تهديد چندين زندانی عقيدتی
 که در ماه گذشته با بیتوجهیمحمد مرزيه، که اعالم کرد بدون شک عدهای از شما اعدام خواهند شد هم، از جمله گزارشاتی بود

.مواجه شد

 زندان مرکزی اروميه، به بنددر آخر هم جا دارد به انتقال احمد تمويی و جهانگير بادوزاده، دو تن از زندانيان محبوس در
گفتنیست که احمد تمويی قبل. عمومی زندانيان با جرائم خطرناک، پس از هفت روز تحمل حبس در سلول انفرادی، اشاره شود
لی در طی مدت انفرادی از درماناز انتقال به انفرادی به شدت ضرب و شتم، از ناحيهی بينی و يکی از چشمها آسيب ديده بود؛ و

.مناسب محروم ماند

رويدادهای مثبت

 سال حبس و تبعيد در برازجان عبدالرضا قنبری، معلم١۵تبرئه ی امدادگران کمپ سرند از سوی دادگاه تجديد نظر، تقليل حکم 
مدرضا سال حبس تعزيری بدون تبعيد از سوی ديوان عالی کشور و تغيير حکم اعدام سعيد ملک پور و اح١٠زندانی، به 

.ت در ماه گذشته بودهاشم پور نيز که به راه اندازی سايت های پورنوگرافی محکوم اند، به حبس ابد؛ از موارد مثب

هللا عرب سرخی و محبوبهآزادی تعدادی از زندانيان سياسی، منجمله نسرين ستوده، عيسی سحرخيز، احمد زيدآبادی، فيض ا



در اين. شته تلقی می شودکرمی با مرخصی متصل به آزادی يا آزادی مشروط از زندان اوين، از ديگر اتفاقات مثبت ماه گذ
٨٠افقت رهبری نظام، خصوص محسنی اژهای، سخنگوی قوهی قضائيه مدعی شده است که با پيشنهاد رئيس قوهی قضائيه و مو

برخی اين آزادیها را.  بودهاند٨٨نفر از محکومين امنيتی مورد عفو قرار گرفتند که تعدادی از آنها از محکومين حوادث سال 
.مرتبط با سفر حسن روحانی به نيويورک ارزيابی کردهاند

صيل خبر داد و مدعیسرپرست وزارت علوم نيز از تشکيل کميته ی ويژه در خصوص دانشجويان ستاره دار و محروم از تح
.دامهی تحصيل گرفتهاندشد که تاکنون طبق بررسی های صورت گرفته، تعدادی از دانشجويان با شرايط عنوان شده، مجوز ا

برخی مستندات حقوقی و قانونی گزارش شهريور ماه

يز به آنها اشاره شد، ازدر اين قسمت تالش شده است، برخی از گزارشهای نقض حقوق بشر ماه گذشته که در بخش های قبلی ن
.لحاظ حقوقی و به اختصار مورد بررسی قرار گيرند

تحويل داده شده است، که برابردر حالی پيکر قاسم زردکوهی، شهروند بلوچ که در بازداشت موقت به سر میُبرد، به خانوادهاش 
 قانون آئين دادرسی کيفری میبايست قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأييد٣٧ و ٣٣با مقرراتی چون مادهی 

 موجه بوده و مستند قانونیرئيس حوزهی قضائی محل يا معاون وی رسيده باشد و کليهی قرارهای بازداشت موقت بايد مستدل و
همچنين طبق اصل سی و دو قانون اساسی هيچکس را نمیتوان دستگير. و داليل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود

در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر داليل بالفاصله کتبًا به متهم. کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين میکند
ائی ارسال و مقدماتابالغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پروندهی مقدماتی به مراجع صالحهی قض

اين همه. اين اصل همچنين تاکيد میکند که متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات میشود. محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد
.در حالیست که طبق مستندات، آثار ضرب و شتم بر بدن وی نيز کامًال مشهود است

 اعالميهی جهانی حقوق بشر و بند٣در رابطه با تعدد اجرای احکام اعدام توسط دستگاه قضايی جمهوری اسالمی ايران، مادهی 
یآيد و اين حق اعالميهی حقوق مدنی و سياسی، هشدار میدهند که حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب م۶ مادهی ١

 دومين پروتکل اختياری ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی به منظور١ مادهی ٢بند . بايستی به موجب قانون نيز حمايت شود
. کشورها گوشزد میکندالغای مجازات مرگ هم اقدامات الزم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی را، به
جرای احکام در مالءعامتعدد اجرای احکام اعدام در کشور که در شش ماه نخست سال جاری، سيری صعودی را طی کرده با ا

.هم همراه است که خود مصادق بارز بازتوليد خشونت در جامعه میباشد

٢٢ستی اشاره کرد که مادهی در خصوص عدم رسيدگی پزشکی به زندانيان بيماری که نياز مبرم به مراقبت های ويژه دارند باي
 به موسسات تخصصی ياکنوانسيون حقوق زندانيان بر لزوم انتقال زندانيان بيمار نيازمند به معالجات ويژه و تخصصی

بيمارستان مورد اشاره بايد تجهيزات الزم، تخت کافی، لوازم. بيمارستان های غيرنظامی در خارج از زندان داللت می کند
در اين.  را داشته باشددارويی مناسب و پزشک متخصص و آموزش ديده برای مراقبت های پزشکی و درمانی از زندانی بيمار

درنامه اجرايی سازمان زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی جمهوری اسالمی نيز تاکيد میکند که  آئين١٠٣زمينه همچنين مادهی 
 موسسه يا زندان و موافقتموارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بايستی با تاييد بهداری زندان و اجازه رئيس

 است، دربايستی اشاره کرد اين ماده که مربوط به قوانين داخلی نظام جمهوری اسالمی و زندان های کشور. قاضی ناظر باشد
.شود/بسياری از موارد با مخالفت دادستانی و ماموران اطالعاتی نقض می

چون آزادی تبليغ دين، آزادیفشار بر اهل سنت، به عنوان يک نمونه از اقليت های مذهبی موجود در ايران هم نقض حقوقی هم 
 ميثاق بين المللی حقوق مدنی١٨ اعالميهی جهانی حقوق بشر و مادهی ١٨طبق مادهی . بيان و برابری مذهبی را میرساند-عقيده

 طور فردی يا جمعی و بهو سياسی هر شخصی حق دارد از آزادی دين و تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار آن به
 اعالميهی مربوط به اشخاص متعلق به اقليتهای ملی يا قومی،١ مادهی ١همينطور بند . طورعلنی يا در خفا برخوردار باشد

ای خود حمايت و ايجاد شرايطدينی و زبانی نيز از موجوديت و هويت ملی، قومی، فرهنگی، دينی و زبانی اقليتها در سرزمينه
 همين اعالميه نيز تاکيد میدارد که اشخاص متعلق به اقليتها٢ مادهی ٢ و ١بند . را برای ارتقای اين هويت مهم قلمداد میکند

ا اعالم و به آن عمل کنند و بهحق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و يا هر شکل از تبعيض، دين خود ر
.صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دينی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند




