
  ١٣٩٠ويژه مهر ماه  -گزارش آماری نقض حقوق بشر 

 ١٩برنامه ماهانه خود که بيش از  نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران بر اساس -هرانا  خبرگزاری
 .  نمود١٣٩٠گزارش آماری ماهانه از وضعيت حقوق بشر ايران ويژه مهرماه  گذرد، اقدام به انتشار ماه از آغاز آن می

و عالوه .  رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است١١ه در منتشره مهرما  گزارش حقوق بشری٢٠٣در اين نوشتار   
 بررسی حقوقی اخبار  . تقويت شود های آموزشی نيز در گزارش تالش برای ارتقای دقت گزارشات تالش شده است جنبه بر

 تفاده ازبيشترين و کمترين توجه را به خود اختصاص داده است در کنار اس و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که
  . محاسبات آماری و نموداری را بايد از ديگر نکات برجسته اين گزارش دانست

 ر در مهرماهارزيابی عمومی در مورد اخبار نقض حقوق بش

 مهرماه سال جاری نيز همچون ماه ها و سال های گذشته تداوم داشت، به نظر می ی حقوق بشر در ايران، در نقض گسترده
ی ايرانی  ای که جامعه معضالت فرهنگی رسد برای يافتن علل اين مهم جدا از مشکالت رفتاری حکومت ايران الزم است

 .قرار داد نيز با آن مواجه است را مورد بررسی

احمد شهيد، گزارشگر  اولين گزارش با توجه به بررسی اخبار منتشر شده در ماه گذشته، مهم ترين آن ها مربوط به انتشار
رسمی آن را طی يک حقوق بشر در ايران بود که به طور  ويژه ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از وضعيت نقض

کميته ارائه  شصت و ششمين اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نيويورک، به اعضای اين سخنرانی در کميته سوم
بشر در ايران ارائه نداده است و خود نيز به اين مهم  آقای شهيد که در مجموع گزارشی جامع از وضعيت وخيم حقوق. کرد

خواست که به  ن نبايد يک مجازات برای مقامات جمهوری اسالمی تلقی شود و از آن هاماموريت م اذعان داشت، گفت که
 .کند وی اجازه دهند ماه آينده برای بررسی و تحقيق به ايران سفر

رجايی شهر کرج توسط ديوان عالی  ياسی کرد محبوس در زندانحکم اعدام لقمان و زانيار مرادی، دو زندانی س تائيد
 زانيار و لقمان مرادی که متهم. از ديگر اخبار مهم اين ماه تلقی می شود ،کشور و ابالغ اين حکم به ايشان در زندان هم

مک يکی از احزاب جاسوسی انگليس و به ک هستند پسر امام جمعه مريوان و دو تن از همراهان ايشان را به دستور سازمان
صدور رای اوليه از سوی قاضی صلواتی و پخش اعترافات تلويزيونی در اين  اند، پس از اپوزيسيون کرد ترور کرده

زندانيان سياسی نيز، عزيز خاک زاد  در رابطه با اجرای احکام اعدام. اند به اعدام در مالء عام محکوم شده خصوص
و  اعدام شد زندان مرکزی کرمان و در تبعيد زندانی بود؛ به صورت مخفيانه ه درساله، اهل سلماس که با اتهام محارب٢٩

 .نواده اش نيز سرباز زده و وی را در نقطۀ نامعلومی به خاک سپردنداين زندانی سياسی به خا تحويل پيکر مسئوالن از

رسانه ها مبنی بر اينکه ديوان  که در مورد حکم اعدام يوسف ندرخانی، کشيش ايرانی، به اتهام ارتداد، در یاخبار از سويی
 اسالم حکم او را نقض کرد و اين شهروند مسيحی حاضر به توبه در دادگاه نشده  او به  توبه و برگشت دوبارهعالی به شرط 

خشن به   انجام جرايميوسف ندرخانی به اتهام خبرگزاری دولتی فارس مبنی بر اينکه  یادعا است؛ منتتشر شد و همين طور
آلمان و بريتانيا  ،امريکا ،کانادا اعتراض دولت های اين مجازات محکوم شده است، واکنش های متعدد بين المللی از جمله

 .را در پی داشت

چهار متهم اصلی واقعه جنجالی تجاوز در خمينی شهر اصفهان نيز سرانجام روز چهارشنبه بيستم مهرماه، در پارک بهشت 
جامعه، استفاده   سياست ايجاد رعب و وحشت در برابر بحران ناامنی درتا هم چنان دولت از به دار آويخته شدند شهر خمينی
با تجاوز گروهی به چند زن و دختر که در يک محفل  شب يازدهم خردادماه سال جاری  نيمه  شهر، حادثهٔ خمينی. کند

 .شهر بودند، رخ داده بود های خمينی  باغ خانوادگی در يکی از

 کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام در پايان مهلت توافق شده برای حذف  تن از١۵٠٠در حوزه ی کارگری هم، دستکم 
اين در حاليست . زدند ای اعتصاب گسترده شرکتهای پيمانکاری در اين مجتمع و خلف وعده کارفرما در اين مورد، دست به

احضار و  هفتمين روز اعتصاب ورين حراست سه نفر کارگران را که دو تن از آنان نماينده ی اعتصابيون بودند درکه مام
 برای انعقاد ١٣٨۴نژاد در سال  محمود احمدی های کارگران پتروشيمی بر اساس مصوبه دولت خواسته. بازداشت کردند

اين اعتصاب معاون فرماندار ماهشهر در ميان  چهاردمين روز هم چنين در. مطرح شد قرارداد مستقيم با خود کارگران
 .کارگران حاضر شد و از کارگران خواست بر سر کارهای خود باز گردند

با  رگران نساجی مازندران نيز که از آغاز مهرماه چندين بار دست به اعتراض زده بودند، در پی يکی از تجمعات خودکا
 .مسئولين شدندخواستار پاسخگويی فرماندار به حل نشدن مشکالت خود عليرغم وعده  بستن خيابان اصلی شهر



آن را بر  وزير ارتباطات نيز مجر شد و" وی پی ان ها"همينطور اختالالت جدی در شبکه اينترنت کشور که به قطعی 
اندازی شبکه ملی  راه ی کاربران اينترنت در ايران را در پی داشت و بسياری آن را مرتبط با دلهره ،اساس قانون خواند

اينترانت که در ايران طراحی شده امکان ارتباط مستقيم با شبکه  .از سوی دولت، ارزيابی کردند) اينترانت(اطالعات 
دسترسی به بسياری از  ند به شدت کنترل شده وتوا را فراهم نمی کند به همين جهت اطالعات کاربران می جهانی اينترنت

 .سايت ها به صورت گزينشی غيرممکن گردد

 ی مسائل حقوق بشر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتاب ويژه

 بپردازد که در طول ماه گذشته در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتاب ويژه هايی بخش پيش رو، سعی دارد به گزارش
های  را در مقايسه با بسياری از گزارش اين مسائل با توجه به اينکه بعضًا حجم کمتری از نقض حقوق بشر. تای داشته اس

 .ها و کاربران شبکه های اجتماعی دنبال شده اند از سوی رسانه حساسيت بيشتری ديگر در مهرماه در بر می گرفتند، با

داره کل محيط زيست کهگيلويه و بويراحمد، از سوی ديوان بان ا زاده، محيط در اين خصوص تاييد حکم قصاص اسد تقی
نگوی قوه قضائيه جمهوری اسالمی به طور سخ ،ای غالمحسين محسنی اژه دادستان ياسوج و پور محمد موسوی عالی که

از  اعتراضات زيادی در شهرهای مختلف ايران از جمله تهران را در پی داشت و برخی ،جداگانه آن را اعالم کردند
آقای تقی زاده متهم به قتل يکی از . کنند نمايندگان مجلس ايران می گويند سعی دارند اجرای حکم اعدام را متوقف

اسد  اين در حاليست که عالوه بر. شده دنا، در پی درگيری با گروهی از آنان است جاز در منطقه حفاظتشکارچيان غيرم
 .اند نيز به اتهام قتل در انتظار قصاص بان ديگر دو محيط ،زاده تقی

 فعال دانشجويی، که به اتهام توهين به رئيس جمهوری از سوی دادگاه انقالب ،ن عارف ضربه شالق پيما٧۴هم چنين حکم 
که از شالق  مدعی شد نژاد نيز در اين خصوص محمود احمدی .به اجرا در آمد اش صادر شده بود، لحظاتی پيش از آزادی

ممتاز رشته مهندسی مکانيک دانشکده فنی دانشگاه تهران  امين نيايی فر، دانشجوی. ف راضی نبوده استخوردن پيمان عار
 .شالق خورد زندان اوين، سی ضربه نيز به همين اتهام در

هادی آفريده، ناصر صفاريان، شهنام بازدار، محسن شهرنازدار و کتايون  ،از سوی ديگر بازداشت مجتبی ميرطهماسب
فروش فيلم به شبکه تلويزيونی  جاسوسی و"پنج مستندساز و يک تهيه کننده ايرانی در اواخر مهرماه و به اتهام  ،شهابی
شورای  ،چند سازمان هاليوودی ،انجمن مستند سازان ايران جمله  گسترده ی بسياری ازاعتراضات" سی فارسی بی بی

اين افراد به دنبال پخش مستند . را در ماه گذشته، در پی داشت جمعی از زندانيان سياسی ولت آمريکا واطالع رسانی د
اف  محمدرسوالپناهی و  صدور حکم برای جعفر. از تلوزيون بی بی سی فارسی بازداشت شده بودند" رهبر خط و نشان"

هم منجمله مواردی ست که فراتر از حوزه ی فرهنگ  مرضيه وفامهر و همينطور محکوميت دادگاه تجديد نظر از سوی
 . ضربه شالق هم صادر کرده است٩٠د توجه قرار گرفت؛ دادگاه برای مرضيه وفامهر مور

 و شبکه های اجتماعی مورد بحث واقع نشد اخباری که در رسانه ها 

 می شود، بخشی از گزارشاتی ست که در حوزه حقوق بشر منتشر شده منتها در ها پرداخته گزارشاتی که در اين بخش بدان
عدم استقبال رسانه ها و شبکه . قرار گرفتند های اجتماعی ها و شبکه خبار مشابه کمتر مورد توجه رسانهمقايسه با ساير ا

پيروی از  تواند علل مختلفی منجمله ها، می اين چنين حائز اهميت و رفتار گزينشی آن های های اجتماعی به برخی گزارش
آموزشی جامعه را شامل می -مشکالت فرهنگی دم ونوعی سياست گذاری خاص در عرصه رسانه و همينطور ساليق مر

 .با رفتار طبقه حاکم موازی باشد شود که به نظر می رسد اين مهم عموما

 ٢٨سوی شعبه  از) موسسه علمی آزاد(در اين رابطه، هفت تن از مسووالن و مرتبطين با دانشگاه آنالين بهائيان ايران 
از اول خرداد ماه که فشار بر  .محکوم شدند  سال حبس تعزيری٣٠به رياست قاضی مقيسه مجموعا به  دادگاه انقالب

 ، نفر از مسئولين۵٠تبطين با اين دانشگاه دستگير و بيش از نفر از مر ٢٠ دانشگاه آنالين بهائيان افزايش يافت، بيش از
اطالعات احضار شدند و تحت فشار برای  اساتيد و دانشجويان اين دانشگاه در شهرهای مختلف به ستاد خبری وزارت

دانشگاه  ينهمچنين در طول اين مدت چندين مکان مربوط به ا. اند دانشگاه قرار گرفته امضای تعهد بر عدم همکاری با اين
 .پلمپ و سايت درسی آن نيز چندين بار فيلتر شده است

از  های سقز، مهاباد، سردشت، بوکان، سنندج، جوانرود، پيرانشهر، اشنويه نيز شهر تن از مبلغان مذهبی بازداشتی در ۵۶
 زندان رجايی ۶ و۴ و ٢تن از اين محکومين در بند  ٢۶.محکوم شدند  سال حبس١۶۴سوی دستگاه قضايی مجموعا به 

 .شهر کرج مدتی دست به اعتصاب غذا زدند



دسترسی ماموران  ی به دليل عدم سالگ١٧محکوميت محمد صابر ملک رئيسی نوجوان بلوچ که در سن  خبر از سويی
تحمل بيش از يک سال زندان در بازداشتگاه اداره  تر وی بازداشت شده بود و پس از وزارت اطالعات به برادر بزرگ

رغم اهميت   سال حبس در تبعيد محکوم شد، علی۵مرکزی اين شهر از سوی دادگاه انقالب به  اطالعات زاهدان و زندان
 .مورد توجه واقع نشد

موردی از کودک آزاری در کشور منتشر می شود، معاون امور اجتماعی و  همينطور در حالی که ماهانه گزارش های
هم چنين  .ادخبر د کشور سازمان بهزيستی کشور از وقوع هفت هزار مورد کودک آزاری طی سال گذشته در پيشگيری

 سال از ابتدای سال جاری تاکنون ١٠وقوع ازدواج سه دختر زير " رسمی"مدير کل ثبت احوال آذربايجان غربی از ثبت 
 .است خبر داده در اين استان

های بزرگ مسکونی در محدوده بلوار هاشمی مشهد به  ی از مجتمعدر يک از سوی ديگر در پی حضور ماموران انتظامی
رئيس پليس امنيت عمومی خراسان  .جان باخت بازداشت افراد شرکت کننده در يک مهمانی شبانه، دختر جوانی قصد

 .رضوی علت مرگ وی را سقوط از بالکن طبقه ششم ساختمان در حين فرار عنوان کرد

رقت های متعدد نسبت به چهار شهروند اصفهانی در زندان مرکزی اصفهان به جرم س حد شرعی در اين ماه اجرای
آارگر يك رستوران به اتهام پاشيدن اسيد به مردی و کور شدن وی، نيز  حكم قصاص چشم صورت گرفت و همين طور

 .تاييد شد

مرادی بر اثر استنشاق گاز  از دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پلی تکنيک تهران، در خوابگاه ،فوت آمنه زنگنه
ی از دانشجويان اين دانشگاه که جمع اعتراض به کار رفته بود و های فاضالب ناشی از اسيد که برای باز کردن لوله

 .خواهان برخورد رياست دانشگاه با متخلفان بودند، هم کمتر مورد توجه افکار عمومی واقع شد

 برخی مستندات حقوقی و قانونی برای موارد گزارش مهرماه

ها  گزارش های نقض حقوق بشر ماه گذشته که در بخش های قبلی نيز به آن در اين قسمت تالش شده است که برخی از
سطح آگاهی های مورد نياز جامعه  اين بخش هدف ارتقاء. شد، از لحاظ حقوقی و به اختصار مورد بررسی واقع شود اشاره

 .آموزش در کنار اطالع رسانی را دنبال می کند در رابطه با مسئله حقوق بشر و تاکيد بر

  دومين پروتکل١ ماده ٢زندانيان سياسی که کماکان در کشور تداوم دارد، بند  ابطه با صدور احکام اعدام برایدر ر
تمامی اقدامات الزم در جهت منسوخ  اختياری ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ، بر

اجرای احکام اعدام .  حقوق ذاتی افراد است، تاکيد می ورزدحيات، که از کردن مجازات مرگ در راستای احترام به حق
خشونت در جامعه بی شک هتک  مالءعام و صدور و اجرای احکام قطع يد و کور کردن چشم هم جدا از بازتوليد در

 ."ممنوع و موجب مجازات است"اساسی جمهوری اسالمی نيز   قانون٣٩حرمت و حيثيت محکومان است که طبق اصل 

 نقض حق حيات، بايستی متذکر شد که اين افراد علی رغم اينکه شرايط کاری بانان نيز جدا از  حکم اعدام محيطدر مورد
مشابه، تنها قوانين کارمندان دولتی در  مشابهی با نيروهای نظامی و شبه نظامی دارند، هنگام درگيری مسلحانه يا خطرات

هزاران  ،زاده معتقدند که در صورت اجرا شدن حکم اعدام اسد تقیعرصه محيط زيست  فعاالن. شود مورد آنان اعمال می
دهند که جان خود را از اين پس به خطر  ترجيح می ی خود برای دفاع از طبيعت را از دست داده و بان ايرانی، انگيزه محيط
 .نيندازند

انی، با صدور احکام سنگين در بحث بر سر صدور احکام برای يک کشيش اير در اين ماه همان طور که اشاره شد جدا از
 اعالميه جهانی ١٨طبق ماده  اقليت های مذهبی ای چون بهائيان و اهل سنت مواجه بوديم که تمامی اين موارد خصوص

مقاوله . سياسی نقض حقوق اقليت های مذهبی محسوب می شود  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و١٨حقوق بشر و ماده 
همچنين آزادی اظهار آن  می دارند که هر شخصی حق دارد از آزادی دين و تغيير دين يا اعتقاد وبيان  های مورد اشاره نامه

 اعالميه مربوط به اشخاص متعلق به ١ ماده ١همينطور بند . باشد بطور فردی يا جمعی و به طورعلنی يا در خفا برخوردار
ها در  زبانی اقليت ی، قومی، فرهنگی، دينی ويا قومی، دينی و زبانی نيز از موجوديت و هويت مل های ملی اقليت

 .هويت مهم قلمداد می کند های خود حمايت و ايجاد شرايط را برای ارتقای اين سرزمين

آزادی بيان هم در حالی با جديدت توسط دولت ايران پی گرفته می شود که  ممانعت از گردش آزاد اطالعات و نقض حق
 اعالميه هزاره نيز ٢۵بخشی از بند  ، بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی اعالميه جهانی حقوق١٩ماده  جدا از

اجرای نقش اساسی آنها و نيز حق مردم برای دسترسی به اطالعات، اشاره  صراحتا به تضمين آزادی رسانه ها برای
 .کند می



 اعالميه جهانی١۶ ماده ٢واج که در بند نگرفتن حق رضايت آزاد و کامل در ازد ثبت قانونی ازدواج کودکان نيز، در نظر
امر زندگی افراد را به اشکال گوناگون  بر اين اساس و در راستای اينکه اين. حقوق بشر به رسميت شناخته شده، می باشد

تحصيل   سال به طور اجتناب ناپذيری عموما آن ها را از١٨ازدواج زودهنگام افراد زير  ،دهد تواند تحت تاثير قرار  می
 .حروم می کندم

 مقدمه آمار

نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، در محدوده  های گردآوری شده از سوی بر اساس گزارش
 .انتشار يافته است  منبع خبری يا حقوقی۴٠ گزارش از سوی حداقل ٢٠٣ تعداد ١٣٩٠مهر ماه سال  زمانی

 مورد آن نقض مستقيم حقوق بنيادين ١١٢٩مورد نقض حقوق که  ٢۵٩٢ د گزارش مهر ماه، تعدا٢٠٣در بررسی موردی 
در عين وجود معاهدات   مورد آن نقض حقوقی که١۴۶٣آمر در تطبيق با اعالميه جهانی حقوق بشر و تعداد  بشر با حضور

 ،ارزيابی شده است شود بين المللی، نقض بنيادين حقوق بشر محسوب نمی

های حکومت، اقدام مستقيم و منظم نقض حقوق بشر را  مستقيم از سياستگذاری يرغم تاثيرعمده موارد نقض حقوقی که عل
دريافت دستمزد و فقدان امنيت شغلی  گيرد، در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبيل اخراج، تعليق، عدم بر نمی در

 .بوده است

لت ايران به فعاليت مدافعان حقوق بشر تنها بخش توجه به عدم اجازه دو آيد با هايی که در پی می بديهی است گزارش
 درصد در بحث ٣حداکثر  در موضوع ميزان خطای گزارش که. از نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران است کوچکی

 درصد ٣٠مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ميزان  شود بايد اشاره کرد که ارگانهای خبری منابع برآورد می
ساير منابع   درصد و٢٢های حکومتی يا نزديک به دولت ميزان  اند، رسانه ارائه و مستند کرده  راهای اين ماه گزارش
بديهی است بخش آمار مجموعه فعاالن حقوق بشر در  اند که ها را منتشر کرده  درصد گزارش۴٩حقوقی غير دولتی -خبری

تجربه و  يا حقوقی ندارد و در اين حوزه حسبهای خبری  های ساير گروه مستند کردن گزارش ايران امکان زيادی برای
 .کند شناخت خود عمل می

 افزايش و نسبت %٧ميزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل  ،در حال حاضر در گزارشی که پيش رو است"
 ". کاهش داشته است%٢۴قبل نيز  به ماه

 مشروح آمار

  :کارگری

حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق  د نقض گزارش در مور٢٣در مهر ماه سال جاری 
مستقيمًا نقض حقوق بشر نبوده  گرفت که هايی را در بر می  گزارش از آن گزارش٢١به ثبت رسيد که تعداد  بشر در ايران

 ١۴۶۶ بالغ بر مجموع موردی اين نقض حقوق. حقوق مدنی است های حکومت و همينطور ولی مرتبط به سياستگذاری
 .مورد است

  ماه از۴۴تعطيلی کارخانه و يا تعديل نيرو از کار اخراج شدند، در مجموع   کارگر به دليل٢٨١ها  بر اساس اين گزارش
اساس آمار موجود بيشترين آن تعويق  ها و کارخانجات مختلف با تعويق همراه بوده است که بر حقوق کارگران در شرکت

 .بوده است  کارگران شرکت آونگان ماهه پرداخت حقوق١٨

  کارگر جان خود را از دست دادن و از سوی ديگر دستگاه قضايی٨ايمنی شغلی  بر اثر سوانح در محل کار به دليل فقدان
 . تن از فعاالن کارگری را احضار و يک تن را بازداشت کرد٢کشور 

 نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، %٢٣ کارگران مشابه سال قبل نقض حقوق طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه"
 ".ايم  راشاهد بوده%١٩چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش  هم

  :های مذهبی اقليت

های مذهبی در ايران توسط واحد آمار،   مورد نقض حقوق اقليت١٢٨تعداد  ، گزارش ثبت شده١۶در ماه گذشته از مجموع 
 . بشر در ايران استخراج شدآثار مجموعه فعاالن حقوق نشر و



های   تن از اقلييت۶٩از شهروندان بهايی در اصفهان بوده است هم چنين   تن٢٠بخشی از اين آمار مربوط به بازداشت 
 . ماه حبس تعليقی محکوم شدند١۴۴ ماه حبس تعزيری و ٢۴٠٠به  مذهبی

  نسبت به سال گذشته کاهش داشته%٣٣های مذهبی  تمشابه سال قبل نقض حقوق اقلي طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه"
 ".ايم  راشاهد بوده%٣٧است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 

  :ملی-های قومی اقليت

های قومی در ايران توسط واحد آمار،   مورد نقض حقوق اقليت٢٣٩تعداد  ، گزارش ثبت شده٨در ماه گذشته از مجموع 
 .حقوق بشر در ايران استخراج شدآثار مجموعه فعاالن  نشر و

  تن از سوی٢٩ تن در اين حوزه اشاره کرد، از سوی ١٠٠شهروند و ضرب و شتم  ١٠٩توان به بازداشت  از اين تعداد می
 ضربه ۶١٠ماه حبس تعليقی و  ٣١٢ ماه حبس تعزيری و ٢۴۶دستگاه قضايی مورد محاکمه قرار گرفته و در مجموع 

 .شالق محکوم شدند

  نسبت به سال گذشته کاهش داشته%۶۴های قومی  مشابه سال قبل نقض حقوق اقليت مار فوق و با مقايسه آن در ماهطبق آ"
 ".ايم  را شاهد بوده%٧۶است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاهش 

  :اصناف

 آمار، نشر و آثار  مورد نقض حقوق اصناف در ايران توسط واحد٢٩تعداد  ، گزارش ثبت شده۵در ماه گذشته از مجموع 
 .فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد مجموعه

 ١٢تن از اساتيد دانشگاه علم و صنعت و محکوميت يک تن از معلمان به  ٢۵ بخشی از اين آمار مربوط به بازنشسته کردن
 .حبس تعزيری بوده است ماه

 نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، %٧٣مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف  طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه"
 ".ايم  را شاهد بوده%۶٨چنين نسبت به ماه پيش نيز کاهش  هم

  :فرهنگی

 مورد نقض حقوق فرهنگی در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار ١٢تعداد  ، گزارش ثبت شده٨در ماه گذشته از مجموع 
 .بشر در ايران استخراج شدفعاالن حقوق  مجموعه

 توان اشاره کرد هم چنين  موسسه فرهنگی می٢فعالين فرهنگی و ابطال مجوز   تن از٢در اين حوزه بايستی به بازداشت 
 .حقوق در اين حوزه بوده است  ماه حبس تعزيری از جمله موارد نقض٢۴٠محکوميت دو تن از فعاالن فرهنگی به 

 نسبت به سال گذشته افزايش داشته است، %٣٧مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی  ن در ماهطبق آمار فوق و با مقايسه آ"
 ".ايم  را شاهد بوده%۶٠چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش  هم

  :زنان

 مورد نقض حقوق زنان در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار ۶تعداد  ، گزارش ثبت شده٣در ماه گذشته از مجموع 
 .الن حقوق بشر در ايران استخراج شدفعا مجموعه

خشونت عليه زنان و يک مورد اسيد پاشی در اردبيل از جمله موارد نقض  محاکمه يک تن از فعالين حقوق زنان و تداوم
 .زنان در اين حوزه بوده است حقوق

  افزايش داشته است، هم نسبت به سال گذشته%٨٣مشابه سال قبل نقض حقوق زنان  طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه"
 ".چنين نسبت به ماه پيش نيز تغييری حاصل نشده است

  :کودکان



 مورد نقض حقوق کودکان در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار ۵تعداد  ، گزارش ثبت شده٣در ماه گذشته از مجموع 
 .فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد مجموعه

 . سال در کردستان ايران اشاره کرد١٠ار جنسی دو کودک و ثبت ازدواج سه دختر زير توان به آز از آمار ثبت شده می

 نسبت به سال گذشته افزايش داشته است، %٣٣مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان  طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه"
 ".ايم  را شاهد بوده%۴٠چنين نسبت به ماه پيش نيز کاهش  هم

  :اعدام

 مورد صدور و اجرای حکم اعدام در ايران توسط واحد آمار، ٧۴تعداد  ، گزارش ثبت شده٢٢ته از مجموع در ماه گذش
 .مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد نشر و آثار

های مواد مخدر، قتل، ترور و تجاوز به اعدام   شهروند به اتهام٧رسيده،  در مهرماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت
 .شدند  زندانی نيز بر اساس اتهام قتل، جرايم مواد مخدر و محاربه اعدام۶٠شدند و  وممحک

 .هم چنين يک زندانی سياسی کرد مخفيانه در زندان کرمان اعدام شد و شش تن از اعدام شدگان نيز در مالء عام اعدام شدند

  نسبت به سال گذشته افزايش داشته%٣٢م اعدام مشابه سال قبل صدور و اجرای حک طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه"
 ".ايم  را شاهد بوده%٢۴است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاهش 

  :دانشجويان

مورد نقض حقوق دانشجويان در ايران توسط واحد آمار، نشر و  ۴۴تعداد  ، گزارش ثبت شده١٨در ماه گذشته از مجموع 
 . استخراج شدمجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران آثار

هم چنين سه دانشجو بر اساس رای . شود از دو تجمع دانشجويی را شامل می  دانشجو و ممانعت١ها بازداشت  اين گزارش
 . ماه حبس تعزيری محکوم شدند٨١به  دادگاه

 . شدند تن از دانشجويان دختر از ثبت نام در دانشگاه محروم شدند و سه تن نيز از حق تحصيل محروم١۵از سوی ديگر 

 نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، %۵۶مشابه سال قبل نقض حقوق آکادميک  طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه"
 ".ايم  را شاهد بوده%۴١چنين نسبت به ماه پيش نيز کاهش  هم

  :زندانيان

يران توسط واحد آمار، نشر و  مورد نقض حقوق زندانيان در ا۵٢٢تعداد  ، گزارش ثبت شده۵٠در ماه گذشته از مجموع 
 .مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد آثار

 مورد اعمال ۴٠ مورد انتقال به انفرادی، ۴يا ضرب و شتم زندانيان،   مورد شکنجه و١١٢اين تعداد گزارش مربوط به 
 ١٢٢انتقال اجباری و   و مورد نقل۶ مورد عدم دسترسی به وکيل، ٨ مورد اجرای حکم شالق، ۵مضاعف،  محدوديت

 .مورد اعمال فشار و تهديد زندانيان بود

 . مورد اعتصاب غذا نيز از ديگر موارد نقض حقوق زندانيان لحاظ شده است٢٩ مورد بالتکليفی و ١٠هم چنين 

 ،اشته است نسبت به سال گذشته افزايش د%٣٩مشابه سال قبل نقض حقوق زندانيان  طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه"
 ".ايم  را شاهد بوده%١٢هم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاهش 

  :انديشه و بيان

 مورد نقض حقوق در حوزه انديشه و بيان توسط واحد آمار، نشر ۶٧تعداد  ، گزارش ثبت شده۴٧در ماه گذشته از مجموع 
 .مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد و آثار



  نفر ديگر نيز در٧ تن احضار به اطالعات و دادگاه انقالب و ۴حوزه بازداشت،   تن از فعالين در اين١٣بر اساس اين آمار 
 ماه محروميت ١٢٠ماه حبس تعزيری و  ١٠١١ تن از فعالين نيز جمعا به ١٨همينطور . دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند

 .محکوم شدند

  نسبت به سال گذشته افزايش داشته%٢۵مشابه سال قبل نقض حقوق انديشه و بيان  آن در ماهطبق آمار فوق و با مقايسه "
 ".ايم  را شاهد بوده%١۶است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاهش 

 بررسی آمار

 ها نمودار
کنيد،  مشاهده میهمانطور که در ذيل  ، است١٣٩٠ها در مهر ماه  زير مقايسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته نمودار

 به ترتيب در رتبه اول و دوم تعداد موارد گزارش شده از سوی %١۶با   و حوزه انديشه و بيان%۴٣زندانيان با 
 .حقوق بشر قرار دارند گزارشگران
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Fehler!

 



 ها و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه مستقيمی با توان به مقايسه استان ای مربوط انيد نمودار دايرهتو در ادامه می
 .گزارشگران حقوق بشر در ايران دارد را مشاهده نمائيد

  

Fehler!

 

 . با ماه مشابه سال قبل و شهريور ماه سالجاری، به نمودار ذيل توجه کنيد٩٠ايسه آماری مهردر پايان برای مق

  



Fehler!

 

 
 


