
 13901390  ماهماهشهريورشهريور  آماريآماري  گزارشگزارش

 

 نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران

Page ۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13901390  ماهماهشهريورشهريور  آماريآماري  گزارشگزارش

 

 نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران

Page ۲ 

 

 :فهرست

 ماه شهريورارزيابی عمومی در مورد اخبار نقض حقوق بشر در  •

 بازتاب مسائل حقوق بشر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی  •

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

 مثبت های رويداد •

 ماه شهريور مستندات حقوقی و قانونی برای موارد گزارش •

 مقدمه آمار •

 مشروح آمار •

o کارگری 

o مذهبی  های اقليت 

o ملی-های قومی اقليت 

o اصناف 

o فرهنگی 

o زنان 

o کودکان 

o اعدام 

o دانشجويان 

o زندانيان 

o انديشه و بيان 

 بررسی آماری •

o نمودارها 

 

 

 



 13901390  ماهماهشهريورشهريور  آماريآماري  گزارشگزارش

 

 نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران

Page ۳ 

 

 ماهشهريورارزيابي عمومي در مورد اخبار نقض حقوق بشر در 

مختلف در ايران ادامه نقض مستمر حقوق بشر در حوزه هاي كمافي سابق  ،كه سيدحالي به پايان ردر  1390ماه سال شهريور
 .استگستره اي از مشكالت حكوت و معضالت فرهنگي جامعه ي ايراني  شامل اين تقض رد ودا

 هروز 10 اي وقفهدر حالي پس از ) پژاك(درگيري هاي نيروهاي سپاه پاسداران با حزب حيات آزاد كردستان در ماه گذشته
اعالم آتش بس يكجانبه كرد  ،در راستاي حل مسالمت آميز مسائل موجوداي  بيانيهكه اين حزب سياسي با انتشار  ادامه يافت

از در سلماس  اعالميهپاسداران اين آتش بس را نپذيرفت و حتي تا بدان جا پيش رفت كه با پخش هرچند كه در مقابل سپاه 
 يكي از فرماندهانهم چنين  .با در دست گرفتن سالح به جنگ نيروهاي پژاك بروند كه شهروندان كرد اين شهرستان خواست

غرب و شمال غرب كشور در ي تن از نيروهاي نظامي درگير در مناقشه  30نظامي ايران از كشته و زخمي شدن دست كم 
 . داد خبرهاي بعد از ماه رمضان  طي درگيري

فراخوان و  مجلس شواري اسالمينمايندگان  جانباز   "آبرساني به درياچه اروميه" رد طرح دو فوريتيپس از از سوي ديگر 
. استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل ناآرام شد شهرهايبرخي مدني آذربايجان،  -فعالين سياسي اعتراضي

و به بازداشت  تشديدبا شهروندان معترض از آغازين روزهاي شهريورماه  ي امنيتي و انتظامينيروهابرخورد  بااين ناآرامي ها 
دن تجمعات اين برخوردها البته به همين مسئله محدود نشده بلكه نيروهاي امنيتي با به خشونت كشي .ها تن انجاميدصد

، با پرتاب گاز اشك تخريب اموال عموميعالوه بر ) شهريور ماه دوازدهمو  پنجمالخصوص در روزهاي علي (مسالمت آميز مردم 
بدنبال ممنوعيت ورود تماشاگران فوتبال همينطور . ددن، موجب زخمي شدن بسياري از ايشان ششتم ضرب وآور و 

واداران اين هزاران تن از ه ،روز هجدهم شهريورماهدر ديدار با يكي از تيم هاي پايتخت در  تراكتورسازي به ورزشگاه آزادي
هاي بسته ورزشگاه مورد ضرب و شتم شديد نيروهاي ضد شورش قرار گرفته و عده زيادي نيز بازداشت  باشگاه در پشت درب

نيروهاي انتظامي شهرهاي مختلف آذربايجان كه به حالت آماده باش در آمده بودند با  ،اين مسابقه نيزس از اتمام و پ شدند
  .نمودندها  اين شهر ضرب و شتم مردمِ م بهها اقدا حضور در خيابان

توسط  كاربر ايراني هزاران نقض امنيت اطالعات ماه، اين نقض حقوق بشر در از مهم ترين رويدادهاي مهم ديگر يكيمچنين ه
هاي شركت  در پي سرقت و جعل گواهينامهاعالم كرد،  شيگزاربرهمين اساس دولت هلند با انتشار . ي بودخرابكاران ساببر

در ايران ) پي آي(هزار نشاني اختصاصي كامپيوتري  300، ارتباطات اينترنتي نزديك به (DigiNotar) "ديجينوتار"هلندي 
اينترنت در  انربركابسياري از حمله اينترنتي كه منجر به افشاي اطالعات اين  .باشند  ممكن است با رخنه و نفوذ مواجه شده

مسنجرها، شبكه احتماال توسط دولت ايران و به منظور استراق سمع شهروندان از طريق  ،شواهد و سابقه بحس ايران شد،
 .ندهرچند كه آن ها اين اتهامات را نپذيرفت ؛صورت گرفته است هاي اجتماعي و غيره

https://hra-news.org/00/9526-1.html
https://hra-news.org/00/9526-1.html
https://hra-news.org/51/1389-01-27-05-25-54/9699-1.html
https://hra-news.org/images/stories/E/Elamiye.JPG
https://hra-news.org/00/9549-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-25-54/9437-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-25-54/9437-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-25-54/9437-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-25-54/9437-1.html
https://hra-news.org/00/9441-1.html
https://hra-news.org/00/9532-1.html
https://hra-news.org/00/9535-1.html
https://hra-news.org/00/9534-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-51/9611-1.html
https://hra-news.org/00/9568-1.html
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قهري آقايان ميرحسين موسوي و مهدي كروبي و خانم ها  ناپديد شدنرابطه با دردر شرايطي نيز گروه تحقيق سازمان ملل 
شده محل نگهداري و رعايت حقوق آنها  نسبت به دولت جمهوري اسالمي زهرا رهنورد و فاطمه كروبي خواهان پاسخگويي

 .اش به مكاني ديگر است ها حاكي از انتقال مهدي كروبي، از منزل شخصيخبر ؛كه است

روز منجر شد و اين  17تن طي  و نيم 5روزانه بيش از ، به اعدام گشتكه از اواسط شهريورماه آغاز  هم سير صعودي اعدام ها
تن اعدام  4و طي اخبار منتشر شده،  هراي حكم اعدام در كشور مواجه بودبا كاهش نسبي اجماه شهريوردر حالي بود كه در 

كه  به همجنسگرايان و در اهواز بودهمورد از اعدام هاي اجرا شده در شهريور ماه مربوط  3ايستي متذكر شد كه ب. شده بودند
 "كانكرين"اني كمپ. نام برده است "اعمال منكر و خالف شرع "يكي از مسئوالن قضايي از اتهام ايشان تحت عنوان 

(KONECRANES)  كه در واكنش به درخواست اتحاد عليه ايران اتمي ي جرثقيلپنجمين سازنده  به عنواننيز در شرايطي 

(UANI) عامل قتل پل كوشا پارسا مطلق، تصاوير اعدام  انتشاركه پس از   دادهپايان به معامله با ايران  ،از ايران خارج مي شود
راي اعدام امنيتي نشان داد از راه هاي ديگري منجمله داربست زدن نيز ب -دستگاه قضايي ،مديريت تهران در مالءعام

براي اعدام سه نفر در ميدان آزادي كرمانشاه  "اتوبوس"اخر تيرماه سال جاري نيز از هرچند كه در او. گيردشهروندان بهره مي 
ه كه بني، در اين ماه افراد ديگري نيز در مالءعام اعدام شدند كه به عنوان نمونه بايد از عليرضا مالسلطاالبته  .مدد جسته بودند

در اين . ياد كرد ؛به دار آويخته شدسالگي  17در سن  و اتهام قتل روح اهللا داداشي، از قوي ترين مردان ايران و جهان، در كرج
اين در حاليست . رسيده بود سال 18ز نظر بلوغ شرعي به سن به اين مهم مدعي شد كه نامبرده ا اعترافبا  دادستانباره نماينده 

 .چنين توجيهي قابل پذيرش نيستكه در هيچ يك از قوانين بين المللي 

صورت گرفته در زندان  اعدام هاي گروهيي به امنيتي بايست -در رابطه با اجراي وسيع احكام اعدام توسط دستگاه قضايي
محبوس در زندان  عادي تن از زندانيان 26رجايي شهر و اوين نيز اشاره كرد، بدين صورت كه طي تنها دو روز دستكم 

 . سپرده شدندبه جوخه هاي اعدام قزلحصار كرج با انتقال به دو زندان مذكور، 

 

 بازتاب مسائل حقوق بشر در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي 

اين . تافيدر رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي بازتاب گسترده اي كه  مسائلي مطرح شودشده كوشش در اين قسمت از گزارش 
در بر مي  شهريورماههاي ديگر در  گزارشبسياري از عليرغم اينكه بعضاً حجم كمتري از نقض حقوق بشر را در قياس با موارد 

 .نددنبال شده ا از سوي اهالي رسانه و كاربران شبكه هاي اجتماعي ، با حساسيت بيشتريگرفتند

شالق سميه  ضربه حكم پنجاهدر ماه گذشته واقع شد، اعي رسانه ها و شبكه هاي اجتميكي از مسائلي كه مورد توجه 
كه محمود احمدي  اجرا درآمداين حكم در حالي به . اصالح طلب، به اتهام توهين به رياست جمهوري بودتوحيدلو، از فعاالن 

ذكر اين . ر نظام جمهوري اسالمي بارها مدعي شده است، ايران آزاد ترين كشور جهان استنژاد، رئيس دولت نهم و دهم د

https://hra-news.org/00/9434-1.html
https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/9543-1.html
https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/9540-1.html
https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/9670-1.html
https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/8929-1.html
https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/8929-1.html
https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/9781-1.html
https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/9782-1.html
https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/9754-1.html
https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/9765-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/9697-1.html
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صورت پذيرفته  "نمادين"نكته نيز ضروري ست كه بر اساس توضيحات شخصِ سميه توحيدلو اين حكم اصطالحا به صورت 
 .است و بيشتر جنبه ي رواني مسئله را بايستي مدنظر قرار داد

سال  10دادگاه تجديد نظر به شش سال حبس و  54از سوي شعبه  اليحنيز در  ايه يك دادگسترينسرين ستوده وكيل پ
. شده بود بازداشتالي وي چند روز قبل از ابالغ اين حكم وكيكي از عبدالفتاح سلطاني، كه،  شد محكوممحروميت از وكالت 

 .را هم در پي داشت سازمان عفو بين الملل اعتراض دستگيري آقاي سلطاني واكنش هاي گسترده اي نظير

ذكر  "انتشار مطالبي خارج از حدود مقرر "به علت آنچه  ، هفته نامه ي شهروند امروز رات نظارت بر مطبوعاتاهيهمينطور 
توقيف شهروند امروز . كرد توقيف "انتشار مسايل محرمانه كشور"و  "تبليغ عليه نظام"به اتهام شده و روزنامه ي روزگار را 

 .در پي داشتنيز كه انتشار و توزيع شده بود،  ،زنامه فروشياز روي دكه هاي روجمع آوري شماره ي آخر آن 

به نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از حدود سه ماه بازار تهران كه در اعتراض  و قماش اعتصاب صنف پارچه فروشان
. از موضوعات جنجال برانگيز اين حوزه تلقي مي شود ،همداشت  تداومريورماه نيز در شهآغاز شده بود و  به طور ملموس قبل

در محوطه ي بازار پرداختند كه برخي از  راهپيماييبه  ي صنف مذكور در پي اين اعتصاب روز شنبه پنجم شهريورماه كسبه
هاي  گزارشاين مهم در حالي بود كه بر اساس . نيز ايشان را همراهي كردند بازار فروشان فروشان و فرش طالفروشان، پوشاك

راهپيمايي، به اتهام تحريك كسبه و بازاريان و هدايت آنها و سر دادن شعار، اين تن از افراد حاضر در  16دستكم  ،منتشر شده
 .توسط ماموران بازداشت شدند

هزار  15بيش از (در كرج نشسته اند ساله 17نوجوان  عليرضا مالسلطاني كه به تماشاي اعدام  يكثير جمعيتدر خصوص 
تقاضاهاي بخشش نامبرده نيز به سر دادن شادي پرداختند، رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي و در هنگام اجراي حكم و ) نفر

عموما واكنشي منفي از خود نشان دادند و بسياري اين سوال را مطرح كرده اند كه چرا در جامعه ي ايران اين تعداد شهروند 
 عالقه مند به تماشاي چنين صحنه هاي خشونت باري ست؟

 

 مورد بحث واقع نشد شبكه هاي اجتماعيسانه ها  و ر اخباري كه در

ساير اخبار مشابه  در مقايسه با منتشر مي شوند منتها در حوزه حقوق بشر ست كه ماهانه اين بخش نيز مربوط به گزارشاتي
 هاي ي گزارشبه برخاجتماعي شبكه هاي و  رسانه هاعدم توجه . مي گيردقرار شبكه هاي اجتماعي و  رسانه هاكمتر مورد توجه 

ساليق  و همينطوررسانه ها و فعالين اين عرصه  سياست گذاري مانند گوناگوني مسائل نشات گرفته از ،حائز اهميت اين چنين
 .با رفتار طبقه حاكم نيز مطابقت نمايد مهمو چه بسا كه اين  است جامعه آموزشي-و مشكالت فرهنگي مردم

لي شهرستان كوار در استان فارس، در جريان تبليغ بر عليه دراويش و برخورد با برخي از نيروهاي تندروي مح در اين زمينه
كه در پي آن چندين تن زخمي و يكي از  اند نموده ايشانبه سوي مستقيم تيراندازي پرتاب گاز اشك آور و ايشان اقدام به 

هم چنين اين برخوردهاي هدف دار موجب بازداشت ده ها تن از . براثر اصابت گلوله جان باخت "وحيد بنايي"به نام  دراويش
شده ، افشين يداللهياز وكالي دراويش گنابادي منجمله  چهار تنو  مديران وبسايت مجذوبان نوردراويش گنابادي منجمله 

 .است

https://hra-news.org/00/9691-1.html
https://hra-news.org/00/9622-1.html
https://hra-news.org/51/1389-01-27-05-27-21/9665-1.html
https://hra-news.org/00/9557-1.html
https://hra-news.org/00/9631-1.html
https://hra-news.org/1389-01-09-08-12-36/9584-1.html
https://hra-news.org/1389-01-09-08-12-36/9456-1.html
https://hra-news.org/1389-01-09-08-12-36/9470-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-24-07/9550-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-24-07/9576-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-24-07/9554-1.html
https://hra-news.org/1389-01-09-08-12-36/9596-1.html
https://hra-news.org/1389-01-09-08-12-36/9638-1.html
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كه آنچنان مورد توجه افكار عمومي نيز سنگين جمعي از فعالين كارگري و دانشجويي چپ در تبريز را  محكوميتهم چنين 
شاهرخ زماني، محمد جراحي، نيما پوريعقوب و ساسان  بر اين اساس .بايستي در اين حوزه دسته بندي كرد ؛قرار نگرفت

  .سال و نيم زندان محكوم شدند 22ه يك دادگاه انقالب اين شهر در مجموعه به وش از سوي شعب واهبي

در  سال 14دختر كمتر از  414سال و  15پسر زير  14واج داز "رسمي" مديركل ثبت احوال استان گلستان از ثبتاز سويي 
مورد زير  2اين تعداد  سال تاكيد كرد كه از 14وي در رابطه با دختران زير . داد خبراين استان در پنج ماهه اول سال جاري 

 !اند سال بوده 10

منتشر  هاي شمال ايران مساحت جنگل ه بادر رابط 1365با سال  1335هاي هوايي سال  عكس ي از مقايسه گزارشيهمينطور 
ميليون  3/ 4سال از  30طي تنها  هاي هيركاني معروف هستند هاي شمال ايران كه به جنگل جنگل شد كه نشان مي داد

 .كاهش پيدا كرده و در واقع نصف شده استميليون هكتار  1/ 9 بههكتار است 

 شاهدان عيني .كرد خودسوزياقدام به  تهران شمال غربي ميدان انقالبدر ضلع ، جواني حدودا سي سالهدر گزارشي ديگر نيز 
، نامبرده به طور ناگهاني و با استفاده از يك پارچ بنزين خود را به آتش كشيده و حاضران در ابتدا با تصور اينكه آب كه گفتند

 .دان ريزد از اقدامش ممانعت به عمل نياورده د ميبر سر خو

سير صعودي محروميت از تحصيل دانشجويان به داليل واهي  همدر آستانه ي سال جديد تحصيلي و بازگشايي دانشگاه ها 
 به طوريكه دار شدند همقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد ستار صد دانشجوييك موردشدت گرفت به طوري كه تنها در يك 

ها به  اي براي آن اي و رتبه كنند، هيچ كارنامه وقتي با مشخصات داوطلبي به سايت دانشگاه آزاد مراجعه مي اين دانشجويان
هم اكنون ": گفترامون اين موضوع در گفتگويي پي شهر ييس كميته محيط زيست شورائرمعصومه ابتكار . دنمايش درنمي آي

 ".اند بسياري از دانشجويان به دليل گرايشات سياسي از ادامه تحصيل در مقاطع باالتر محروم شده

محل دفن زندانيان سياسي اعدام شده  شناسايي و معرفيمستند  گزارشاز ديگر موارد حائز اهميت در اين بخش بايستي به 
ي سند برجسته "ها  "خاوران" اين مهم در حالي با اقبال افكار عمومي مواجه نشد كه.  در دهه شصت در اهواز اشاره كرد

  .هستند "جنايت عليه بشريت"

 

 مثبت يرويداد

از موافقت رهبري نظام  )عيد فطر مسلمانان(در پايان ماه رمضانعباس جعفري دولت آبادي، دادستان عمومي و انقالب تهران 
موج آزادي تعداد  ،از انتشار اين خبر و از ساعاتي پس دادخبر  "جرائم امنيتي"زنداني سياسي با  100جمهوري اسالمي با عفو 

از اين زندانيان دوران  برخيالبته بايستي اشاره كرد كه . آغاز شد عمدتا محبوس در زندان اوين زيادي از زندانيان سياسيِ
و طبق  گذرانده بودندنيمي از دوران محكوميت خود را  نيزرسيد و تعدادي ديگر  به پايان مي هفته هاي آتيحبسشان در 

د اين دو گروه عمده، محلي از الاقل در مور "عفو"و برهمين اساس   توانستند از حق آزادي مشروط استفاده كنند قوانين مي
 .اعراب نداشت

https://hra-news.org/00/9669-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-29-40/9564-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-51/9718-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-51/9384-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-26-23/9574-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-26-23/9762-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/9484-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/9447-1.html
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 ماهشهريورمستندات حقوقي و قانوني براي موارد گزارش 

برخي از مهم ترين گزارش هاي نقض حقوق بشر ماه گذشته از لحاظ  طور كوتاه و اجماليسعي خواهد شد به  قسمتدر اين 
و تاكيد بر آموزش در كنار اطالع رساني به هاي مورد نياز جامعه  يآگاهسطح ارتقاء هدف به اين نوشتار . حقوقي بررسي شود
 .نگارش درآمده است

اين حزب سياسي،  عدم پذيرش آتش بس يكجانبهپژاك و نيروهاي سپاه پاسداران با حزب  رابطه با ادامه ي درگيري هاي در
و حل كردن اختالفات  فوري هرگونه مخاصمه كترابتدا بايستي متذكر شد كه از منظر قوانين حقوق بين الملل، ارجحيت به 

تلقي به منظور جلوگيري از آسيب به غيرنظاميان و حتي نيروهاي دو طرف مخاصمه، امري بديهي  آميز صلح يها براساس راه
ماده تن از چريك هاي كرد، نقض آشكار  30دستكم  نو اذعان رسمي مقامات سپاه پاسداران به كشته و زخمي شد مي شود

بنيادي ترين حق بعنوان حق حيات،  ،ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 6ماده  1بند  و اعالميه جهاني حقوق بشر 3
 .را در بر ميگيرد شناخته شده

 20 ماده 1 بند نقض هم اروميه درياچه به آبرساني فوريتي دو طرح رد به اعتراض در مردم آميز متمسال تجمعات سركوب
 اروميه ◌ٴ درياچه نابودي كه هرچند. باشد مي سياسي و مدني حقوق المللي بين ميثاق 21 ماده و بشر حقوق جهاني اعالميه

 به ◌ٴ منزله به آلودگي نوع هر اند، وابسته هم به تزيس محيط مختلف اجزاي كه آنجايي از و ست محيطي زيست مبحثي خود
 دارد وجود نيز است زيست محيط بر حق بيانگر كه متعددي قوانين زمينه اين در و است طبيعت با پايدار مناسبات خورن هم
 اصول اجراي و بستن كار به ◌ٴ نحوه به كه طبيعت جهاني منشور 24 تا 14 اصول به توان مي نمونه يك عنوان به تنها كه

 خشكسالي، متعدد، هاي سازي سد .كرد اشاره دارد، اختصاص آن از محافظت و زيست محيط بر حق بودن دارا به مربوط
 اعالم درياچه اين خشكي علل با رابطه در زيست محيط متخصصان كه ست مواردي جمله از گذر ميان پل و صنعتي فاضالب

 .اند كرده

 كهترا كه همانا عدم قانون اساسي جمهوري اسالمي  39اصل ام نيز دولت ايران در خصوص اجراي احكام اعدام در مالءع
در مورد به خصوص . ايشان را نقض مي نمايد حفظ شان و كرامت انسانيمجرم است، رعايت نكرده و حق حرمت و حيثيت 

ميثاق  19ماده  2و  1بند ق حيات حق آزادي عقيده و بيان شهروندان طب ،اعدام همجنسگران در اهواز هم عالوه بر نقض حق
 .نقض شده است اعالميه جهاني حقوق بشر 19ماده ي و بين المللي حقوق مدني و سياس

 11بخشي از بند نقض صريح  افراد، ها از سوي ايران جدا از تجاوز به حريم خصوصي كنترل رسانهو  استراق سمعهمينطور 
ضروري مي قش اساسي آنها و نيز حق مردم براي دسترسي به اطالعات را آزادي رسانه ها براي اجراي ن است كه اعالميه هزاره

 . شمارد

ميثاق بين المللي حقوق مدني و  18ماده  1و بند  اعالميه جهاني حقوق بشر 18ماده نبود آزادي دين و مذهب كه نقض 
از سوي و به صورت هدفمند  و آزار و اذيت دراويش گنابادي هم سال هاست كه در سطوح مختلف مي گيردسياسي را در بر 

 .اين اقليت مذهبي از انواع بديهي ترين حقوق شهروندي در ايران محروم بمانند همچنان دولت ايران پيگيري مي شود تا
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در حاليست كه  مهم اين .ترين حالت، نقض حقوق انساني افراد است در سادهازدواج كودكان و ثبت قانوني آن در كشور نيز، 
در اين خصوص . بشر به رسميت شناخته شده است بيانيه جهاني حقوق 16ماده  2بند و كامل در ازدواج در حق رضايت آزاد 
 مختلف تحت تاثير قرار مي دهد،  ه اين امر زندگي افراد را به اشكالو در راستاي اينك

 هر كه شد متذكر بايستي سدر مي خود اوج به تحصيلي سال شروع در معموال كه نيز تحصيل از دانشجويان محروميت مورد در
 و تفحص آزادي شامل حق اين سياسي و مدني حقوق المللي بين ميثاق 19 ماده 2 بند طبق و دارد بيان آزادي حق كس

 .گردد مي نيز تحصيل

اعالميه  19هم عالوه بر نقض صريح ماده حقوقدانان ايراني  و صدور احكام سنگين براي بازداشت، ارعابهم چنين تهديد، 
موجب اخالل در روند كاري وكالي فعال در زمينه ي حقوق  اني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي،جه

 .را با دشواري مواجه مي سازدبه خدمات حقوقي  بشر شده و دسترسي

و ترجيح  اسدشن نمي رسميت به را محكومين مشروط آزادي حق موارد از بسياري در كشور امنيتي -قضايي دستگاه سويي از
 تأديب جهت در كه حق اين .از زندان آزاد كند "عفو مشمولين"ايشان را تحت عنوان  ،مي دهد در صورت موافقت با آزادي نيز

 طبق كه هرچند. است شده واقع استقبال مورد نوين اجتماعي دفاع مكتب علماي طرف از است محكومين اخالقي وتهذيب
 ونصف باشد شده محكوم حبس مجازات به جرمي ارتكابي علت به اول بار براي هركس" نيز اسالمي مجازات قانون 38 ماده

 آزادي به حكم معين شرايط وجود صورت در تواند مي قطعي محكوميت دادنامه صادركننده دادگاه باشد راگذرانده مجازات
 ".نمايد صادر مشروط

اكثر كشورها به قوانين مصوب مي شود كه امروزه  دنباليران سال هم در حالي كماكان در ا 18اجراي احكام اعدام افراد زير 
معاهدات بين المللي حقوق بشر، هر اين رابطه در . سال احترام مي گذارند 18جهاني لغو مجازات اعدام خصوصا براي افراد زير 

نسيون حقوق سياسي و مدني، كنوا. كند  منع مي) در موقع ارتكاب جرم(سال  18گونه مجازات مرگ و اعدام را براي افراد زير 
هايي  تبصره شامل مادههمگي   منشور حقوق و رفاه كودكان آفريقاو  كنوانسيون حقوق كودكان، كنوانسيون حقوق بشر آمريكا

 .باشند مي در اين زمينه

 آمار مقدمه

ماه سال  شهريورران، در محدوده زماني هاي گردآوري شده از سوي نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در اي بر اساس گزارش
 .خبري يا حقوقي انتشار يافته است منبع 44از سوي حداقل  گزارش 270تعداد  1390

مورد آن نقض مستقيم حقوق بنيادين بشر با  1657مورد نقض حقوق كه  4227تعداد  گزارش شهريور ماه ، 270 در بررسي موردي
مورد آن نقض حقوقي كه در عين وجود معاهدات بين المللي، نقض  2570قوق بشر و تعداد حضور آمر در تطبيق با اعالميه جهاني ح

 شود ارزيابي شده است، بنيادين حقوق بشر محسوب نمي

اقدام مستقيم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمي هاي حكومت،  عمده موارد نقض حقوقي كه عليرغم تاثير مستقيم از سياستگذاري
 .بوده است يافت دستمزد و فقدان امنيت شغليو حقوقي از قبيل اخراج، تعليق، عدم در بوده است ارگريدر حوزه كگيرد، 
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آيد با توجه به عدم اجازه دولت ايران به فعاليت مدافعان حقوق بشر تنها بخش كوچكي از نقض  هايي كه در پي مي بديهي است گزارش
شود بايد اشاره كرد  درصد در بحث منابع برآورد مي 3ن خطاي گزارش كه حداكثر در موضوع ميزا. سيستماتيك حقوق بشر در ايران است

هاي  اند، رسانه هاي اين ماه را ارائه و مستند كرده درصد گزارش 37كه ارگانهاي خبري مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ميزان 
اند كه بديهي  ها را منتشر كرده درصد گزارش 45دولتي حقوقي غير -درصد و ساير منابع خبري 18حكومتي يا نزديك به دولت ميزان 

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

و نسبت به ماه قبل نيز  افزايش %4ان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل در حال حاضر در گزارشي كه پيش رو است، ميز"
 ".داشته است كاهش 2%

 مشروح آمار

  :كارگري

گزارش در مورد نقض حقوق كارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به  17ماه سال جاري  شهريوردر 
گرفت كه مستقيماً نقض حقوق بشر نبوده ولي مرتبط به سياستگذاري هاي  هايي را در بر مي گزارش از آن گزارش 14ثبت رسيد كه تعداد 

 .استمورد  2649مجموع موردي اين نقض حقوق بالغ بر . است مدنيحكومت و همينطور حقوق 

ماه از حقوق كارگران در  36 در مجموع راج شدند،كارگر به دليل تعطيلي كارخانه و يا تعديل نيرو از كار اخ 95ها  بر اساس اين گزارش
پرداخت حقوق كارگران  ماهه 7ويق بر اساس آمار موجود بيشترين آن تعكه شركت ها و كارخانجات مختلف با تعويق همراه بوده است 

 .بوده است "مترو اهواز"

تن از  1ست دادن و از سوي ديگر دستگاه قضايي كشور كارگر جان خود را از د 5فقدان ايمني شغلي بر اثر سوانح در محل كار به دليل 
 .تن را بازداشت كردند 2احضار و يك تن را محاكمه كرد و دستگاه امنيتي و انتظامي نيز فعاالن كارگري را 

نين داشته است، هم چ افزايش نسبت به سال گذشته %9طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق كارگران "
 ".ايم را شاهد بوده %19 كاهشنسبت به ماه پيش نيز 

 :هاي مذهبي اقليت

هاي مذهبي در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار  مورد نقض حقوق اقليت 103گزارش ثبت شده، تعداد  27در ماه گذشته از مجموع 
 .مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد

تخريب يك مكان مذهبي، ممانعت از يك آئين مذهبي و جلوگيري از فعاليت تن از شهروندان،  49ازداشت مربوط به ب بخشي از اين آمار
 .شش واحد صنفي متعلق به بهائيان بوده است

داشته است، هم  كاهشنسبت به سال گذشته  %36هاي مذهبي  طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقليت"
  ".را شاهد بوده ايم% 41 افزايشبه ماه پيش نيز  چنين نسبت

  :ملي-هاي قومي اقليت
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هاي قومي در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار  مورد نقض حقوق اقليت 225گزارش ثبت شده، تعداد  33در ماه گذشته از مجموع 
 .مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد

تن از كولبران در  11در اين حوزه اشاره كرد، هم چنين تن  22و احضار تن  3شهروند و محاكمه  146شت توان به بازدا از اين تعداد مي
تن از سوي دستگاه قضايي مورد محاكمه قرار گرفته و در  17شدند، از سوي مناطق مرز غربي كشور توسط نيروهاي مرزباني كشته 

 .شدند ماه حبس تعليقي محكوم 340ماه حبس تعزيري و  68مجموع 

داشته است، هم  كاهشنسبت به سال گذشته  %3هاي قومي  طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقليت"
  ".ايم را شاهد بوده %52 افزايشچنين نسبت به ماه پيش نيز 

  :اصناف

ر ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن مورد نقض حقوق اصناف د 121گزارش ثبت شده، تعداد  16در ماه گذشته از مجموع 
 .حقوق بشر در ايران استخراج شد

واحد صنفي نيز   73تن به دادگاه بوده است و در اين بين دست كم  13تن از شهروندان و احضار  28بخشي از اين آمار مربوط به بازداشت 
 .از سوي اداره اماكن به بهانه هاي مختلف پلمپ شده است

وكيل به دليل دفاع از دراويش گنابادي از جمله  3معلم به دليل فعاليت صنفي،  8پارچه فروش به دليل اعتصاب در بازار،  16زداشت با
 .بازداشت هاي اين ماه در اين حوزه بوده است

ته است، هم چنين داش كاهشنسبت به سال گذشته  %20طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف "
 ".ماي را شاهد بوده %27 كاهشنسبت به ماه پيش نيز 

  :فرهنگي

مورد نقض حقوق فرهنگي در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن  10گزارش ثبت شده، تعداد  5در ماه گذشته از مجموع 
 .حقوق بشر در ايران استخراج شد

 .و احضار يك تن به دادگاه و ممانعت از اجراي يك مراسم فرهنگي اشاره كرد فعالين فرهنگياز   تن 3در اين حوزه بايستي به بازداشت 

نسبت به سال گذشته افزايش داشته است، هم چنين  %6طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگي "
 ".را شاهد بوده ايم% 16كاهش نسبت به ماه پيش نيز 

  :زنان

مورد نقض حقوق زنان در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق  7گزارش ثبت شده، تعداد  6در ماه گذشته از مجموع 
 .بشر در ايران استخراج شد

بوده  زن از جمله موارد نقض حقوق زنان در اين بازه زماني يكفعال حقوق زنان، خودسوزي يك زن و قتل ناموسي  2بازداشت حداقل 
 .است
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نسبت به سال گذشته افزايش داشته است، هم چنين  %33طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان "
 ".تغييري حاصل نشده استنسبت به ماه پيش نيز 

  :كودكان

سط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن مورد نقض حقوق كودكان در ايران تو 432گزارش ثبت شده، تعداد  4در ماه گذشته از مجموع 
 .حقوق بشر در ايران استخراج شد

 نوجواننوجوان دختر و پسر اشاره كرد، هم چنين يك  428مي توان به بازداشت يك فعال حقوق كودك و ثبت ازدواج از آمار ثبت شده 
 .نيز در طي اين ماه اعدام شده است

داشته است، هم چنين نسبت ن تغييريشابه سال قبل نقض حقوق كودكان نسبت به سال گذشته طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه م"
 ".ايم را شاهد بوده %37 كاهشبه ماه پيش نيز 

  :اعدام

مورد صدور و اجراي حكم اعدام در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه  104گزارش ثبت شده، تعداد  30در ماه گذشته از مجموع 
 .ن حقوق بشر در ايران استخراج شدفعاال

زنداني  93و  اعدام محكوم شدندبه  ، ترور و تجاوزهاي قتل شهروند به اتهام 8سال جاري، حسب گزارشات به ثبت رسيده،  ماه شهريوردر 
 .اعدام شدند اتهام قتل، جرايم مواد مخدر و هم چنس بازينيز بر اساس 

در اهواز و اعدام هاي گروهي در تربت جام، مشهد، زاهدان، اوين و رجايي شهر از جمله  گراهم جنس  هساعدام يك نوجوان در كرج، 
 .اعدام هاي جنجالي اين ماه بوده است

داشته است، هم  افزايشنسبت به سال گذشته  %36طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجراي حكم اعدام "
  ".ايم را شاهد بوده %63 افزايشچنين نسبت به ماه پيش نيز 

  :دانشجويان

مورد نقض حقوق دانشجويان در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه  36گزارش ثبت شده، تعداد  31در ماه گذشته از مجموع 
 .فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد

 199شش دانشجو بر اساس راي دادگاه به  هم چنين. شود شامل مي تن ديگر را 1و احضار به دادگاه  دانشجو 7ها بازداشت  اين گزارش
 .ماه جبس تعليقي محكوم شدند 12ماه حبس تعزيري و 

واحد آموزشي تفكيك جنسيتي شده  8از سوي ديگر شش تن از تحصيل محروم و يك تن تعليق شد و يك تشكل دانشجويي پلمپ و 
 .است

داشته است، هم چنين  افزايشنسبت به سال گذشته  %35به سال قبل نقض حقوق آكادميك طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشا"
 ".ايم را شاهد بوده %58 افزايشنسبت به ماه پيش نيز 

  :زندانيان
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مورد نقض حقوق زندانيان در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه  428گزارش ثبت شده، تعداد  55در ماه گذشته از مجموع 
 .الن حقوق بشر در ايران استخراج شدفعا

 3مورد اعمال محدوديت مضاعف،  39مورد انتقال به انفرادي،  1، و يا ضرب و شتم زندانيان مورد شكنجه 53اين تعداد گزارش مربوط به 
 .تهديد زندانيان بودمورد اعمال فشار و  243مورد نقل و انتقال اجباري و  12، عدم دسترسي به وكيل دمور 19، اجراي حكم شالقمورد 

 .نيز از ديگر موارد نقض حقوق زندانيان لحاظ شده است اعتصاب غذامورد  35مورد بالتكليفي و  6هم چنين 

نسبت به سال گذشته افزايش داشته است، هم چنين  %44طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانيان "
 ".ايم را شاهد بوده %33 كاهشنسبت به ماه پيش نيز 

  :انديشه و بيان

توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه  در حوزه انديشه و بيانمورد نقض حقوق  112گزارش ثبت شده، تعداد  50در ماه گذشته از مجموع 
 .فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد

نفر ديگر نيز در دادگاه مورد  6و و دادگاه انقالب  احضار به اطالعاتتن  6تن از فعالين در اين حوزه بازداشت،  55بر اساس اين آمار 
و جريمه  محروميت از حقوق اجتماعيماه  120و  ماه حبس تعزيري 834تن از فعالين نيز جمعا به  15همينطور . محاكمه قرار گرفتند

 .محكوم شدندنقدي 

نسبت به سال گذشته كاهش داشته است، هم  %46ق انديشه و بيان طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقو"
 ".ايم را شاهد بوده %10 افزايشچنين نسبت به ماه پيش نيز 
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 بررسي آمار

 ها نمودار

زندانيان با كنيد،  است، همانطور كه در ذيل مشاهده مي 1390ماه  شهريورها در  نمودار زير مقايسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته
 .به ترتيب در رتبه اول و دوم تعداد موارد گزارش شده از سوي گزارشگران حقوق بشر قرار دارند %15و حوزه انديشه و بيان با  38%
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بشر  ها و حجم گزارشات ثبت شده كه رابطه مستقيمي با توان گزارشگران حقوق اي مربوط به مقايسه استان توانيد نمودار دايره در ادامه مي
 .در ايران دارد را مشاهده نمائيد
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 .ماه سالجاري، به نمودار ذيل توجه كنيد مردادبا ماه مشابه سال قبل و  90شهريوردر پايان براي مقايسه آماري 
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