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 :فهرست

 ارزيابی عمومی در مورد اخبار •

 افکار عمومی و توجهات خاص •

 افکار عمومی، بی توجهی به گزارشهای نقض حقوق بشر •

 يک موضع احتماال مثبت •

 د گزارش تيرماهرمستندات حقوقی و قانونی برای موا •

 مقدمه آمار •

 مشروح آمار •

o کارگری 

o مذهبی  های اقليت 

o ملی-ی قومیها اقليت 

o اصناف 

o فرهنگی 

o زنان 

o کودکان 

o اعدام 

o دانشجويان 

o زندانيان 

o انديشه و بيان 

 بررسی آماری •

o مقدمه 

o نمودارها 
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 نقض حقوق بشر در تيرماه ارزيابي عمومي در مورد اخبار

ريشه از سويي ي كه در حالي سپري ميشود كه كماكان نقض مستمر حقوق بشر در ايران به قوت خود ادامه دارد، نقض 1390تيرماه سال 
 .ايران بر مي گرددمشكالت فرهنگي جامعه دارد و از سويي به كاستي ها و در رفتارهاي حكومت 

 .دانستتاييد اعدام هاي گروهي و صدور احكام اعدام فله اي  بايد گزارش حقوق بشر را در بعد انسانيمهمترين در ماهي كه گذشت 

منتشر شده بود زندان وكيل آباد مشهد  چند زندان منجمله ز اعدام هاي مخفيانه و گروهي درضد و نقيضي ا هايگزارشطي ماه هاي اخير 
متهم به زندانيان مرحله اعدام گروهي  5 ،دادستان عمومي و انقالب مشهد ،در اين زمينه اوايل تيرماه. كه نيازمند مستندات بيشتري بود

 .وي شمار دقيق اعدام شدگان را اعالم نكردهرچند كه   .تاييد كردانواع جرايم مربوط به مواد مخدر در زندان مذكور را 

م براي شش تن از فعاالن يك گروه سلفي خبر داد و از سوي ديگر از صدور حكم اعدا گزارشيسازمان حقوق بشر كردستان طي چنين  هم
خدر، طي ماه تن از زندانيان به اتهام جرايم مربوط به مواد م 40 از صدور حكم اعدام براينيز  اردبيل يكي از مسئوالن قضايي در استان

 .بر دادگذشته خ

بين نيروهاي نظامي ايران و  درگيريهاي سنگين نظاميگزارش ديگر تيرماه سال جاري كه در حوزه حقوق بشر پر اهميت بود مربوط به 
 آغاز و در روز شنبه تيرماه در شهر سوما در اروميه 22از  يها كهر بود، اين درگيرپژاك در مناطق غرب كشو –حزب حيات آزاد كردستان 

، در برخي از نقاط به داخل خاك اقليم كردستان عراق نيز كشيده شمال غرب و غرب كشور گسترش يافت ازبه نقط ديگري  تيرماه 25
هاي كشاورزي و منابع طبيعي شد، تعداد همچنين در اين درگيريها كه منجر به تخليه تعداد زيادي روستا و تخريب زمين  .شده است

البته درگيريها ادامه دارد و هنوز نميتوان آمار صحيحي از خسارات و گزارش در زمان نگارش اين  .زيادي از دو طرف كشته يا زخمي شدند
رين درگيريهاي نظامي در تلفات اين درگيريها داد اما به گواه گزارشگران حقوق بشر و رسانه هاي مستقل اين درگيري يكي از سنگين ت

 .است كه عمدتاً موجب تضييع حقوق شهروندان مرزنشين شده چند ساله اخير بوده

 

 و توجهات خاص افكار عمومي

عليرغم اينكه بعضاً حجم در اين قسمت از گزارش تالش شده است مجموعه گزارشاتي كه از سوي افكار عمومي با حساسيت بيشتري 
 ..دنبال شده است گرد آوري كنيمدر قياس با گزارشات ديگر روايت ميكردند،  كمتري از نقض حقوق بشر را

تاييد بازيگر سرشناس ايراني و همينطور  "پگاه آهنگراني" بازداشت ،در تيرماه بود بازداشت هنرمندان هايكي از شاخص ترين اين گزارش
مهناز  داشتبازدر كنار خبر  )همسر ناصر تقوايي كارگردان سرشناس ايراني و( "من حراج تهران"بازيگر فيلم  "مرضيه وفا مهر" بازداشت

در اين موضوع دسته بندي  تخصصي حوزه ورزشيمريم مجد، عكاس  و سپس آزادي با قيد وثيقه دستگيريو نيز  ،ساز مستندمحمدي، 
 .ميشوند

كه تذكر پليس به ار اجراي مجدد طرح موسوم به ارتقاي امنيت اجتماعي در كندر دانشگاهها، آغاز طرح تفكيك جنسيتي  اعالم همچنين
مربوط به كودك آزاري از ديگر مواردي بود كه افكار عمومي با حساسيت بااليي  هايو همينطور ادامه گزارشپوشش زنان را همراه دارد 

 .آنها را دنبال كردند

https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/8652-1.html
https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/8936-1.html
https://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/8733-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-25-54/8915-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-28-43/8864-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-28-43/8913-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-28-43/8913-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-26-53/8674-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-26-53/8607-1.html
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عي شدند از ابتداي تيرماه اين طرح را اجرا خواهند كرد در بيرون از فضاي اجراي تفكيك جنسيتي عالوه بر بعضي از دانشگاهها كه مد
 .از سوي مسئوالن در اين ماه دنبال شدبه قهوه خانه هاي داراي قليان  ود زنانممنوعيت ورو  زنانه كردن پارك چيتگر تهراندانشگاه با 

يك كودك چهارساله به نام  هادر يكي از اين گزارش .بوديم ناگواري هايشاهد گزارش هم طبق روال ماه هاي اخير در زمينه حقوق كودك
ساله  كه پدرانشان به  4ماهه و  11هم چنين دو كودك .  جان باختپارسا بر اثر آزار والدينش و سوختگي شديد دچار مرگ مغزي شد و 

موضوع كودك ونه كه مدافعان حقوق كودك همواره گفته اند، همانگبديهي است .  در خطر مرگ قرار گرفتندآن ها مواد مخدر خوراندند، 
 .جامعه استو اقتصادي برگرفته از ضعف قانون گذار و مشكالت فرهنگي نه يك موضوع سياسي بلكه ام آن در ايران وآزاري و تد

مسئوالن به البته جازي منتشر شد كه همينطور بايد اشاره كرد حداقل دو فيلم از رفتار خشونت بار معلمان با دانش آموزان نيز در فضاي م
مطرح كردند و در يك مورد مدعي شدند كه آن را  احتمال غير واقعي بودنپرداختن به علل چنين معضالتي، پيگيري آن و حداقل جاي 

 .شده است "توليد"اين دست فيلمها در خارج از ايران 

 

 نقض حقوق بشر هايافكار عمومي، بي توجهي به گزارش

عدم توجه  .ي نيز در حوزه حقوق بشر منتشر شد كه آنطور كه شايسته بود مورد توجه افكار عمومي قرار نگرفتهايدر اين بين اما گزارش
ه ها، ساليق جامعه و همچنين مشكالت نقض حقوق بشر ريشه در مسايل متعددي از سياست گذاري رسان هايافكار عمومي به گزارش
 .داردو چه بسا همسويي با رفتار حكومت فرهنگي و كم اطالعي 

با اين  در سطح شهرها گرداندن بازداشت شده بازداشت كساني كه اوباش ناميده مي شوند و به مي شود مربوط  هايكي از اين گزارش
و همچنين در تهران  به اين صورت هتك حيثيت شدند  فرد بازداشت شده 11در شهر قم فقط  .توجيه كه سبب عبرت آموزي مي شود

بازداشت شده تحت هر عنوان و اتهامي با هدف تحقير وي عالوه بر  گرداندن يك. گردانده شددر شهرك مشيريه  بازداشتي ديگرنيز يك 
 .وليه اعالميه جهاني حقوق بشر استاصول ا ناقض ،اينكه مغاير با قوانين داخلي است

كامران  ؛در گزارش ديگري كه افكار عمومي آنطور كه شايسته بود نسبت به آن واكنش نشان نداد اخبار مربوط به زندانيان گمنام بود
و انور خضري سه زنداني سياسي كرد كه در ميان زندانيان عادي زندان رجايي شهر كرج و در شرايط بدي دوران  ابراهيم سيدي ،شيخي

بعد از وخامت كه به غير از انور خضري دو زنداني ديگر ي خود در تيرماه ادامه دادند اعتصاب غذاحبس خود را مي گذرانند، در حالي به 
 .دريافت سرم و انواع آمپول و دارو مجبور به شكستن اعتصاب غذاي شان شدند پس از وضعيت جسمي شان به بيمارستان منتقل شده و

نتقال تعدادي از زندانيان رجايي مربوط به ا عليرغم تالش مدافعان حقوق بشر مورد توجه شايسته قرار نگرفت، كههمچنين گزارش ديگري 
سال تحمل زندان به زمان آزادي  10در اين بين بهروزجاويد تهراني كه پس از حدود  .و يكماه بي خبري از آنان است 209شهر به بند 

صالح كهندل، محمد علي منصوري و فرزاد به نامهاي  انتقال غيرمنتظره وي و سه زنداني ديگرنزديك ميشود نيز وجود دارد كه با توجه به 
در اين رابطه زندانيان سياسي هم بند اين افراد طي نگارش  .نگراني در خصوص وضعيت ايشان افزايش يافته استتيرماه،  7در  مددزاده

 .پرونده سازي براي اين افراد به خاطر فعاليت در زندان ابراز نگراني كردند نامه اي ضمن غيرقانوني دانستن اين انتقال از احتمال

ها  مديركل سازمان زندانديگر گزارشي كه شايسته توجه بيشتر از سوي افكار عمومي و رسانه ها بود، گزارش مربوط به انتشار نامه اي از 
آنها، در منابع مالي زندان صرفه  زندانيان در خصوص نيازهاي پزشكي با افزايش سختگيري بره بود از مديران تحت امر خود خواستبود كه 

https://hra-news.org/1389-01-27-05-26-53/8853-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-26-53/8752-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-29-40/8784-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-29-40/8868-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-29-40/8770-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-51/8902-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-51/8641-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/8839-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/8798-1.html
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. همزمان بود با مرگ زنداني سياسي هدي صابر كه به دليل عدم رسيدگي پزشكي جان خود را از دست داد نامه صدور اين .جويي كنند
 .رد اشاره دليل اين درخواست را افزايش قيمت دارو اعالم كرده بودنامه مو

 

 مثبتيك موضع احتماال 

اد رييس دولت محمود احمدي نژ موضعگيري يكي از مواردي كه مي توان از آن به عنوان موضع مثبت دولت ياد كرددر ماهي كه گذشت 
. دانست و خواستار توقف تفكيك جنستي در كالسها شدسطحي  وي اقدام وزارت علوم را. استبا طرح تكفيك جنسيتي  تدر مخالفدهم 

تعدادي از روحانيون و مراجع تندرو نيز اقدام به بيان مطالب و  اما وزارت علوم اعالم كرد كه دستور محمود احمدي نژاد را اجرا خواهد كرد
با توجه به تحوالت بعدي كه اعالم شد  دانشگاههاي تك جنسيتي گسترش مي يابد ممكن  .تخاذ مواضعي بر عليه احمدي نژاد كردندا

به هر حال بعيد است كه او در . است هدف احمدي نژاد نوعي مانور سياسي بوده است و باز كردن راه براي آموزش عالي تك جنسيتي
بنابرين اعالم علني مخالفت او با اقدام وزيرش احتماال بيشتر به هدف سياسي . فكيك جنسيتي نبوده باشدجريان اقدامات وزير خود در ت

 .صورت گرفته تا دفاع از حقوق زنان و دانشجويان

 

 مستندات حقوقي و قانوني براي مواد گزارش تيرماه

رشات حقوق بشري ماه كه در فوق به آن اشاره كرديم در اين بخش سعي خواهد شد به صورت اختصار به بررسي تعدادي از مهمترين گزا
 .پرداخته شود، اين موضوع عالوه بر جنبه حقوقي گزارشات فعاليت در حوزه آموزشي با هدف ارتقاي آگاهيهاي جامعه نيز خواهد بود

حق حيات از حقوق اوليه و ذاتي  در اولين بخش در رابطه با مغايرت اعدامهاي تاييد شده تيرماه بايد اشاره كرد حسب اسناد حقوق بشري
نيز به روشني بدان  ميثاق حقوق مدني و سياسيسوم ماده ششم  ندبماده سوم اعالميه جهاني حقوق بشر و در خصوصاً هر انسان است كه 

را ناديده مي گردد اما سيستم قضايي در ايران اين مهم اين حق بايد بوسيله قانون محافظت  است و حتي تاكيد شده است كهاشاره شده 
 .گيرد

در مورد درگيري هاي به وجود آمده اخير در مناطق مرزي شمال غرب كشور نيز به دليل آنكه تاكنون گزارش تكميلي اي نداشته ايم، به 
كار طبع نمي توانيم نتيجه گيري كلي نيز داشته باشيم و تنها بايد به اين مهم اشاره كرد، سالح هاي سنگيني كه نيروهاي حكومتي به 

برده اند به بسياري از زمين هاي كشاورزي، جنگل ها و مراتع آن بخش آسيب جدي وارد كرده و حتي زندگي عادي شهروندان را نيز 
 .مختل نموده است

امنيت اجتماعي و به خصوص بحث گرداندن متهمان در خيابان كه با هدف تحقير متهم انجام  همچنين در رابطه با طرح موسوم به 
هيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاري ظالمانه ، ضد صراحتا عنوان ميدارد اعالميه جهاني حقوق بشر  5 دهما ميشود

 .قرار گيرد "تحقير آميز"انساني يا 

مندي از  رهبه" طبق قوانين مصوب در رابطه با حقوق زندانيان در ايران نيز در ادامه و در رابطه با دستور كاهش خدمات پزشكي در زندان 
سازمان زندان ها دستور به محدودتر كردن  كه  از ابتدايي ترين حقوق افراد محبوس در زندان تلقي مي شود "يتسهيالت پزشكي و داروي

 .امكانات پزشكي و مديريت منابع مالي مي دهد

https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/8675-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-26-23/8824-1.html
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تفكيك محل از خواسته هاي ايشان سه تن از زندانيان سياسي كرد نيز در شرايطي دست به اعتصاب غذا زده اند كه يكي از سويي 
ماده دهم ميثاق بين المللي  2كه در بند  ي ستاز موارد بر اساس جرم شان از زندانيان عادي ست و البته تفكيك زندانيان نگهداري

 .بر آن اصرار ورزيده شده استحقوق مدني و سياسي 

قانون  21 الي12 مادهبر اساس انفرادي زندان اوين منتقل شدند كه بهروز جاويد تهراني و سه زنداني سياسي ديگر در حالي به سلول هاي 
و  -چارچوب مواد قانوني ياد شده تنها در ضاتق افته، اختصاص ي يو تربيت يها و اقدامات تامين انواع مجازات شرح به ي كهمجازات اسالم

در زندان هاي ايران نه تنها قضات كه ماموران امنيتي نيز محكوم كنند و اين در حاليست كه تواند متهمان را  يم -نه خارج از حدود مقرر
 . با رفتاري كامال خودسرانه گاها زندانيان را از محلي به محلي ديگر و يا به سلول هاي انفرادي منتقل مي كنند

كودكان بايد در مقابل مي گويد  پيمان نامه حقوق كودك 33مادهدر رابطه با گزارشات كودك آزادي كه ريشه هاي فرهنگي نيز دارد، 
آن را پذيرفته  1373اين پيمان نامه كه ايران نيز از سال هم چنين حمايت شوند  ،نآاستفاده از مواد مخدر و شركت در توليد و توزيع 

بليغي و  ت ،خانواده ها و كودكان با مفاد پيمان حقوق كودك با استفاده از شيوه هاي گوناگون اموزشي ،اشنا كردن عموم مردماست، به 
ذكر  بخش قبليعنوان يك كار فرهنگي تاكيد دارد چرا كه اين مهم مي تواند به عدم بروز فجايعي كه به عنوان نمونه در  به اطالع رساني

 .شد، كمك كند

 بررسي آمار

 1390ماه سال  تيرزماني ر اساس گزارشات گردآوري شده از سوي نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، در محدوده ب
 .منبع خبري يا حقوقي انتشار يافته است 44گزارش از سوي حداقل  196تعداد 

مورد آن نقض مستقيم حقوق بنيادين بشر با حضور آمر در تطبيق با اعالميه  688مورد نقض حقوق كه  236058در بررسي موردي تعداد 
كه در عين وجود معاهدات بين المللي، نقض بنيادين حقوق بشر محسوب  مورد آن نقض حقوقي 235370جهاني حقوق بشر و تعداد 

 شود ارزيابي شده است، نمي

هاي حكومت، مفاد مشخصي از اعالميه جهاني حقوق بشر را در  عمده موارد نقض حقوقي كه عليرغم تاثير مستقيم از سياستگذاري
، نگهداري بيش از ، تعليق، عدم دريافت دستمزد و فقدان امنيت شغليو حقوقي از قبيل اخراج زندانيان -برنميگيرد در حوزه كارگري

 .بوده است يا موارد حاصله از مشكالت فرهنگي ظرفيت زنداني

آيد با توجه به عدم اجازه دولت ايران به فعاليت مدافعان حقوق بشر تنها بخش كوچكي از نقض  بديهي است گزارشاتي كه در پي مي
شود بايد اشاره كرد  درصد در بحث منابع برآورد مي 3در موضوع ميزان خطاي گزارش كه حداكثر . يران استسيستماتيك حقوق بشر در ا

هاي حكومتي  اند، رسانه را ارائه و مستند كرده اين ماه درصد گزارشات 31كه ارگانهاي خبري مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ميزان 
كه بديهي است بخش  گزارش كرده انددرصد گزارشات را  47حقوقي غير دولتي -منابع خبريدرصد و ساير  22يا نزديك به دولت ميزان 

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

كاهش و نسبت به ماه قبل  درصد 4پيش رو است، ميزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل  در حال حاضر در گزارشي كه
 .داشته است كاهش درصد 22نيز 
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 مشروح آمار

 :كارگري

ن به ثبت توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايراگزارش در مورد نقض حقوق كارگران دريافت  13در تيرماه سال جاري 
گزارش از آن گزارشهايي را در بر ميگرفت كه مستقيماً نقض حقوق بشر نبوده ولي مرتبط به سياستگذاريهاي حكومت و  9 كه تعداد رسيد

 .مورد را در بر ميگيرد 15372مجموع موردي اين نقض حقوق بالغ بر . همينطور حقوق اجتماعي است

صدها كارگر از دريافت حقوق و  همينطور .مستند شده استكارخانه  40كارگر به علت تعطيلي  15000بر اساس اين گزارش ها دستكم بيكاري 
ماه حقوق معوقه طلب  13در اين زمينه مي توان به بخشي از كارگران نساجي مازنداران كه برجسته، مثال يك مزايا محروم ماندند كه به عنوان 

 .دارند اشاره داشت

ماه  12ماه حبس تعزيري و  60تن ديگر نيز بر اساس راي دادگاه هاي انقالب در مجموع به تحمل  2زداشت و فعال كارگري با 2از سويي نيز 
 .حبس تعليقي محكوم شدند

خود را از دست كارگر جان  5نيز روبه رو بوديم كه در پي آن  -عموما به علت نبود ايمني در محل كار-طبق روال گذشته با چندين حادثه 
 .دادند

داشته  كاهشنسبت به سال گذشته  %58ار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق كارگران طبق آم“
 ”.ايم را شاهد بوده %48است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز كاهش 

 :مذهبي  هاي اقليت

يران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه هاي مذهبي در ا مورد نقض حقوق اقليت 75تعداد گزارش ثبت شده،  18.از مجموع در ماه گذشته 
 .استخراج شدفعاالن حقوق بشر در ايران 

ضربه  160ماه حبس تعزيري و  120تن كه صدور  6و محكوميت  نفر 1، محاكمه تن 4احضار  ،تن از شهروندان 27اين آمار مربوط به بازداشت 
 .شالق از سوي دادگاه هاي انقالب را در پي داشته است، مي شود

تن از كارمندان بهايي ان شركت ممانعت به  15از ادامه فعاليت اقتصادي  شركت كوريت در شهر مشهداز سويي نيز ماموران امنيتي با مراجعه به 
 .عمل آوردند

از اماكن  نيز در ماه گذشته اجرا شد و نيروهاي امنيتي يكي دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن بيدختتن از  14هم چنين حكم شالق 
 .زيارتي پيروان اهل حق را تخريب كردند

نسبت به سال گذشته  %54 اقليت هاي مذهبيطبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق "
 ".تغييري حاصل نشده استداشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز  افزايش
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 :ملي-هاي قومي اقليت

در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن  قوميهاي  مورد نقض حقوق اقليت 63تعداد گزارش ثبت شده،  9 عاز مجمودر ماه گذشته 
  .استخراج شدحقوق بشر در ايران 

بي كشور تن از كولبران در مناطق مرز غر 7هم چنين  اشاره كرد، تن در اين حوزه 39شهروند و محاكمه  6 از اين تعداد مي توان به بازداشت
 .تن ديگر نيز مجروح شدند 7و  نيروهاي مرزباني كشته شدندتوسط 

نسبت به سال گذشته  %47 اقليت هاي قوميطبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق "
 ".ايم را شاهد بوده %8داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز كاهش  افزايش

 :اصناف

در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق  اصنافمورد نقض حقوق  81تعداد گزارش ثبت شده،  8از مجموع در ماه گذشته 
  .استخراج شدبشر در ايران 

سالن برگزاري جشن هاي  5ذكر شده و هم چنين  "پوشش هاي مروج تهاجم فرهنگي " به دليل آنچه فروش عمده فروشي 70بر اين اساس
 .شاهد بوده ايمنيز در اين ماه در يك رويه غيرقانوني همينطور يك مورد ابطال مجوز صنفي . توسط نيروهاي امنيتي پلمپ شد عروسي،

ماه  120ماه حبس تعليقي،  120ماه حبس تعزيري،  120اين در حاليست كه دو تن از فعالين صنفي معلمان و وكال نيز در مجموع به 
 .اند محروميت از فعاليت محكوم شده

داشته  افزايشنسبت به سال گذشته  %10 اصنافطبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق "
 ".ايم را شاهد بوده %12 افزايشاست، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز 

 

 :فرهنگي

وسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق در ايران ت فرهنگي مورد نقض حقوق 7تعداد گزارش ثبت شده،  6از مجموع در ماه گذشته 
  .استخراج شدبشر در ايران 

 . و بازيگري فعاليت مي كردند، اشاره كرداز مستند، دوبالژر  معتن كه در حوزه هاي مختلف سينما ا 4در اين حوزه بايستي به بازداشت 

 .گزارشات در حوزه فرهنگي بوده استيز از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد از ديگر هم چنين سانسور يك كتاب ن

داشته  افزايشنسبت به سال گذشته  %16 فرهنگيطبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق 
 .ايم را شاهد بوده %16 افزايشاست، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز 
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 :زنان

در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر  زنان نقض حقوقمورد  14تعداد گزارش ثبت شده،  5از مجموع در ماه گذشته 
  .استخراج شددر ايران 

تن در كرمانشاه به بهانه ي بدحجابي، وقوع يك قتل ناموسي در تهران، و اعمال محدوديت بيشتر بر زنان در جامعه از طريق  10بازداشت حداقل 
نقض حقوق زنان در ماه گذشته به شمار  اتوعيت ورود زنان به قهوه خانه هاي داراي قليان از ديگر گزارشزنانه كردن پارك چيتگر تهران و ممن

  .مي آيد

داشته  افزايشنسبت به سال گذشته  %60 زنانطبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق "
 ".ايم هرا شاهد بود %37 كاهشاست، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز 

 :كودكان

در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق  كودكان مورد نقض حقوق 8تعداد گزارش ثبت شده،  5از مجموع در ماه گذشته 
  .استخراج شدبشر در ايران 

و هم چنين يك مورد گزارش  ه استبودمورد از اين گزارشات مربوط به كودك آزاري در استان هاي تهران و هرمزگان  7ق.از آمار ثبت شده فو
 .داشته ايمكار درباره كودكان 

داشته  افزايشنسبت به سال گذشته  %40 كودكان طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق
 .ايم را شاهد بوده %20 افزايشاست، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز 

 :اعدام

در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن  صدور و اجراي حكم اعداممورد  88تعداد گزارش ثبت شده،  14از مجموع در ماه گذشته 
  .استخراج شدحقوق بشر در ايران 

يخته شهروند به اتهام هاي قتل، تجاوز به عنف و جرايم مربوط به مواد مخدر به دار آو 30، حسب گزارشات به ثبت رسيده، سال جاري در تيرماه
 . صورت گرفتشدند كه اجراي احكام دستكم سه تن از اين افراد در مالء عام و در كرمانشاه 

صدور . مورد از اين احكام در اردبيل صادر شده است 40يز از سوي دستگاه قضايي به مجازات مرگ محكوم شدند كه تنها نفر ن 55هم چنين 
 .بودتن نيز به اتهام عضويت در گروه سلفي   6حكم 

 افزايشنسبت به سال گذشته  %13 صدور و اجراي حكم اعدامطبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل "
 ".ايم را شاهد بوده %57 كاهشداشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز 
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 :دانشجويان

در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن  نقض حقوق دانشجويانمورد  42تعداد گزارش ثبت شده،  24از مجموع در ماه گذشته 
  .استخراج شدحقوق بشر در ايران 

دانشجو نيز بر اساس راي  3هم چنين . دوتن ديگر را شامل مي ش 4تن و احضار به دادگاه  16دانشجو، محاكمه  5اين گزارش ها بازداشت 
 .ضريه شالق محكوم شدند 74ماه حبس تعزيري و  120دادگاه هاي انقالب، در مجموع به 

گزارش در مورد تفكيك جنسيتي در دانشگاه ها نيز از ديگر موارد ثبت شده نقض  4مورد تعليق از تحصيل و  2مورد محروميت از تحصيل،  5
 .است حقوق دانشجويان 

داشته كاهش نسبت به سال گذشته  %30 آكادميك طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق"
 ".ايم را شاهد بوده %8 افزايشاست، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز 

 :زندانيان

در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن  قض حقوق زندانياننمورد  220248تعداد گزارش ثبت شده،  51از مجموع در ماه گذشته 
  .استخراج شدحقوق بشر در ايران 

مورد  1مورد پرونده سازي،  1مورد اعمال محدوديت مضاعف،  44مورد انتقال به انفرادي،  4مورد شكنجه،  55مربوط به اين تعداد گزارش 
 .مورد اعمال فشار و تهديد زندانيان بود 63مورد نقل و انتقال اجباري،  12اجراي حكم شالق، 

 .ر موارد نقض حقوق زندانيان لحاظ شده استمورد عدم دسترسي به وكيل نيز از ديگ 9مورد بالتكليفي و  12هم چنين 

هاي  ظرفيت اسمي زندانگزارش درباره نگهداري در محيط نامطلوب داشته ايم كه يكي از نمايندگان مجلس گفته  31از سويي نيز در حالي 
بر اساس امكانات و منابع مالي  به دليل كمبود حقوقاين موضوع در نقض  .هزار نفر زنداني هستند 220هزار نفر است، اما بيش از  55كشور 

 .مقاوله نامه حقوق زندانيان به ثبت رسيده است

داشته افزايش نسبت به سال گذشته  %29 زندانيان طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق
 .ايم را شاهد بوده %14 كاهشاست، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز 

 :انديشه و بيان 

در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق  قض حقوق زندانياننمورد  60تعداد گزارش ثبت شده،  43از مجموع اه گذشته در م
  .استخراج شدبشر در ايران 

ديگر نيز در دادگاه مورد نفر  4تن احضار به دادگاه و  13تن احضار به اطالعات،  4تن از فعالين در اين حوزه بازداشت،  17بر اساس اين آمار 
 .ماه حبس تعزيري محكوم شدند 167تن از فعالين نيز جمعا به  4همينطور . محاكمه قرار گرفتند

مورد اعمال فيلترينگ نيز از ديگر گزارشات ثبت شده  2اب و عرجراي حكم حبس، يك مورد تهديد و ايك مورد ايجاد فضاي امنيتي، يك مورد ا
 .است 1390سال در اين حوزه در تيرماه 

كاهش نسبت به سال گذشته  %36 انديشه و بيان طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق"
 ".ايم را شاهد بوده %39 كاهشداشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز 
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 نمودار ها

و  %44زندانيان با ، همانطور كه در ذيل مشاهده ميكنيد، است 1390ماه  تيرها در  نمودار زير مقايسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته
 .شده از سوي گزارشگران حقوق بشر قرار دارند به اول و دوم تعداد موارد گزارشبه ترتيب در رت %15حوزه انديشه و بيان با 

 

 

 



 13901390گزارش آماري تيرماه گزارش آماري تيرماه 

 

 12 آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايراننهاد آمار، نشر و 
 

ده كه رابطه مستقيمي با توان ها و حجم گزارشات ثبت ش اي مربوط به مقايسه استان توانيد نمودار دايره مي در ادامه
 .گزارشگران حقوق بشر در ايران دارد را مشاهده نمائيد

 

 

 

 

 



 13901390گزارش آماري تيرماه گزارش آماري تيرماه 

 

 13 آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايراننهاد آمار، نشر و 
 

 .به نمودار ذيل توجه كنيدسالجاري،  خرداد ماهابه سال قبل و با ماه مش 90 تيردر پايان براي مقايسه آماري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پايان


