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 ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق برش در شهریورماه

بحرانی ست. این مهم در ماه گذشته با سابق وضعیت نقض حقوق برش در کشور  شهریور ماه سال جاری در حالی پشت رس گذاشته شد که ک̲فی

ای، ضمن اعالم تعطیلی سفارت این کشور در تهران،  ی کانادا، با صدور بیانیه رو بود تا جایی که وزارت خارجه ی جهانی روبه های وسیع جامعه واکنش

چنین کلیه روابط دیپل̲تیک میان ایران و کانادا  هم های ایرانی در کانادا "عنارص نامطلوب" هستند و باید این کشور را ترک کنند. گفت که دیپل̲ت

در زندان اوین، دچار  ۸۲کاندایی در سال   -روابط میان ایران و کانادا، پس از قتل زهرا کاظمی، خربنگار ایرانی .درآمده است تعلیقنیز به حالت 

های جمهوری اسالمی در زندان و به دلیل "برخورد جسم سخت با رس" درگذشت. آن زمان برخی اصالح طلبان  کل شد. وی براساس اعالم مقاممش

 .سعید مرتضوی را به قتل زهرا کاظمی متهم کرده بودند

کنند،  شدت رسکوب می ان و منتقدان خود را بهکشور از جمله ایران که مخالف ۱۶ی حقوق برش سازمان ملل با نام بردن از  مضاف بر این کمیته

در همین زمینه،  .گیرند ها به خاطر به سکوت واداشʰ منتقدان با خشونت و ارعاب مورد تنبیه و توبیخ قرار ̷ی که بسیاری از این دولت گوید می

شنبه، نهم شهریورماه،  لل متحد هم که برای حضور در اجالس کشورهای غیرمتعهد به تهران سفر کرده بود، در روز پنجمون دبیرکل سازمان م کی بان

̶انی خود در دانشکده امللل وزارت خارجه ایران خطاب به رهربان جمهوری اسالمی، از لزوم شنیدن صدای مردم ایران در  ی روابط بین طی سخ

طور از مقامات ایران خواست تا رهربان اپوزیسیون، مدافعان حقوق برش و  آینده گفت. دبیرکل سازمان ملل همینانتخابات ریاست جمهوری سال 

̶انی تاکید کرد که ایران باید بر همکاری خود با مکانیسم روزنامه های حقوق برشی سازمان  نگاران زندانی را آزاد کنند. وی در بخشی دیگر از این سخ

  این سازمان"، بیفزاید.  ی شگر ویژهویژه "گزار  به  ملل،

به این  ۸۸های پس از انتخابات سال  ی سازمان ملل در امور ایران، که در پی رسکوب مقامات جمهوری اسالمی تاکنون به احمد شهید، گزارشگر ویژه

  .اند مقام منصوب شد اجازه سفر به ایران را نداده

 ۱۳۹۰شهروند مریوانی که در تیر ماه سال  امان نسیمام محکوم شدند. سبه اتهام محاربه به اعد مهابادو  مریواناز سوی دیگر دو شهروند در 

در مناطق مرزی  ۱۳۹۰دادگاه انقالب مهاباد محاکمه شده است، یکی از این افراد است. وی در تیر ماه سال  ۱ی  بازداشت شده بود و در شعبه

 .استان آذربایجان غربی و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

برد به  رس می ل است در بازداشت بهبه اعدام نیز، یک شهروند کرد دیگر به نام منصور آروند که بیش از یک سا یمس از محکوم شدن سامان نسپ

  های معاند نظام از سوی دادگاه انقالب اسالمی مهاباد با حکم مرگ مواجه شد. اتهام محاربه از طریق همکاری مؤثر با گروه

متهم جنايات کهريزک در رياست سازمان تام̼ اجت̲عی خرب داده اند، دادستان سابق تهران و  "ابقای سعيد مرتضوی"های کثیراالنتشار نیز از  روزنامه

 .عالوه بر این علی اکرب حيدری فر از ديگر قضات متهم در جنايات کهريزک نيز از زندان آزاد شده است

ی  خرید خانوار کارگری برای تهیهجای یادآوری دارد که شهریور ماه در حالی به پایان رسید که با رشوع سال تحصیلی جدید، فعالین کارگری قدرت 

ای رسیده که اشتیاق تحصیل را در بین  ی نوشت افزار به مرحله لوازم التحریر را بحرانی توصیف کردند. شواهد حاکی از آن است که مشکل تهیه

ن مشکل به سبب اجرای قانون هدفمند ای .دارد آموزان این قرش کمرنگ کرده و بسیاری از ایشان را به بازماندن از کسب علم و تحصیل وا می دانش

ی کارگری در رشایطی ست که  ی قیمت انرژی رخ داده است. کاهش قدرت خرید جامعه ها(طرح تعدیل اقتصادی) و افزایش بی رویه کردن یارانه

های بزرگ  عطیلی کارخانههمزمان با موج بیکاری، اعتصابات صنفی در شهرهای مختلف و ورشکستگی واحدهای کوچک تولیدی و هشدار در مورد ت

  .هم در حال افزایش است

  بازتاب مسائل حقوق برش در رسانه ها و شبکه های اجت̲عی

ای  آوری و منترش شده و با حساسیت ویژه ها و افراد فعال در این عرصه جمع ای که توسط رسانه در این بخش به آن دسته از گزارشات حقوق برشی

 شوند.  تری از نقض حقوق برش را شامل ̷ی تری نیز دارند، الزاماً حجم بیش د. این گزارشات که متعاقباً بازتاب بیششو  شوند، پرداخته می مواجه می

م مراكز پیرو برگزاری اجالس کشورهای غیرمتعهد در تهران و سفر رسان این کشورها و بسیاری از مقامات بین املللی به ایران، عالوه بر اینکه ʯا

روز تعطيل بود، نیروهای امنیتی جو عمومی پایتخت را برای جلوگیری از اعرتاضات احت̲لی مردمی به شدت نظامی کردند. در  دولتي تهران پنج

ی نیروی انتظامی مدعی شد که با همکاری مرزبانی نیروی انتظامی و سپاه پاسداران "خرابکارانی که خواهان برهم زدن  همین زمینه حتی فرمانده

   شدند. دستگیرها بودند"؛  تعهدنظم اجالس غیر م
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وطنا̷ان شد، نیروی انتظامی به همراه  ی شدید در آذربایجان رشقی نیز که موجب مرگ، جراحت و آوارگی تعداد کثیری از هم پس از وقوع زلزله

ک رسانی به این زلزله زدگان، با حمله به کمپ فعاالن اجت̲عی و حقوق برش در روستای رسند به مامورین وزارت اطالعات در راستای مخالفت با کم

ارض در محل منجمله احمد رونقی نفر از افراد ح ۳۵رغم مقاومت فعاالن حارض در آنجا، دستکم  بردند و علی هجومقصد پلمپ و اخراج مددکاران، 

ملکی، حسین رونقی ملکی، حسن رونقی ملکی، امیر روناسی، ریحانه حسامی، واحد خلوصی، بهرام شجاعی، نوید خانجانی، شی̲ قوشه، میثاق 

، دانیال حسینی، پور، حمید رضا مسیبیان، علی محمودی، محسن صامعی، مسعود وفابخش، هومن طاهری افشار، فرید روحانی، مرتضی اس̲عیل

پور، مهری باغبان باشی، نرگس خیر اللهی، محمد امین  جعفر نظامی، فرناز احمدزاده، نفیسه سعیدی فرد، محمد ارجمندی راد، اس̲عیل سل̲ن

آرʯیس ورزنده را پور و  پور، سپهرداد صاحبان، اس̲عیل رفعتی، امیر رونقی ملکی، زهرا صیادی، کیانا کریم صالحی، بهروز علومی، میالد پناهی

ی قضائیه ایشان را  ای، سخنگوی قوه ش̲ری را به ایشان منتسب کردند تا جایی که غالمحسین محسنی اژه کردند؛ مسئوالن اتهامات بی بازداشت

نفر در مناطق  ۲۰داشتند، نامید نیروی انتظامی استان آذربایجان رشقی هم با اشاره به دستگیری  تعدادی "منافق" و "بهایی" که قصد "خرابکاری"

پرداختند، حتی دو نفر  هابیت میشد در این گروه افرادی بودند که به تبلیغ و  مدعیزلزله زده که به زعم وی "یک گروه تشکیل داده بودند"، 

  زندانی فراری که محکومیت طوالنی هم داشتند، در لباس امدادگر دستگیر شدند.

ی سین̲ منجر شده است، از موارد  طیلی دائم خانهتع تأییدی فرهنگی نیز رای نهایی هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و ه̶ی که به  در حوزه

  ای دنبال شد. نقض حقوق برشی بود که با حساسیت ویژه

تر وزیر ارتباطات جمهوری اسالمی وعده داده بود گام نخست "شبکه ملی اطالعات" در ایران با  عالوه بر این، در ماه گذشته، ه̲ن طور که پیش 

 استان ۲۸در  ماجرا خواهد شد؛ این مرحله دستک ۱۳۹۱استان این کشور از شهریور  ۳۱های دولتی در  اینرتنت سازمانجدا کردن اینرتنت جهانی از 

را در این کشور  "دلیل "اینرتنت ملیگویند به همین   شد. مسئوالن جمهوری اسالمی با اعالم اینکه اینرتنت جهانی "ناپاک و ناامن" است، می اجرا

 .کنند اندازی می راه

  به اخبار نقض حقوق برش  توجهیبی 

ِ  شود، موارد متعددی را می ی حقوق برش جمع آوری و منترش می از میان گزارشاتی که در زمینه ِ باالی اهمیت از منظر ِ میزان توان یافت که با وجود

ِ حقوق برش، با کم ِ اعظمی از اینگونه گزارش رو می توجهی روبه و حتی بی توجهی حجم زیاد نقض ها مربوط به  شوند. با تاکید بر اینکه درصد

 ی مخاطبین را عامل وجود چنین مهمی برشمرد. ها و ذائقه توان دالیلی از جمله رفتار گزینشی رسانه هاست، می شهرستان

امنیتی شدند؛ از سوی دادگاه انقالب به اتهام  -دو زندانی سیاسی بلوچ که در سن نوجوانی مرتکب جرم سیاسی اعدامبه عنوان ̷ونه، محکومیت به 

سال  ۱۷بازداشت  رغم اهمیت با کم توجهی افکار عمومی مواجه شد.عبدالوهاب ریگی و مهرهللا ریگی که در زمان محاربه از مواردی بود که علی

 د.سن داشتند از سوی ماموران وزارت اطالعات در سیستان و بلوچستان بازداشت و از سوی دادگاه انقالب به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدن

یازداشت و پس از محاکمه،   ۸۷دی ماه سال  ۷م عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران که در تاریخ ای که به اتها زندانی سیاسی جعفر گوشوراه

ی یکم دادگاه انقالب ارومیه بدون حضور وکیل مدافع شخصی، به اعدام محکوم شده است هم مجددا جهت بازپرسی و محاکمه از زندان  در شعبه

ر جهت بازپرسی در خصوص قتل یک تن از پرسنل نیروی انتظامی مجددا از زندان ارومیه به زندان با وی این .ارومیه به زندان مهاباد منتقل شد

های گذشته هفت تن  این در حالیست که طی سال .مهاباد منتقل شده و علی رغم گذشت چهارماه به وضعیت پرونده وی رسیدگی نشده است

ی جعفر گوشواره به اتهام قتل ایشان  اند و محاکمه حل دیگری بازداشت و محاکمه شدهدیگر نیز با همین اتهام (قتل رسباز نیروی انتظامی) در م

  .محلی از اعراب ندارد

  چنین دو زندانی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و رضب و شتم ماموران در زندان جان باختند. در شهریور ماه هم

ساله است که به دلیل عدم درمان جان خود را از دست داده  ۴۰، سیاوش تورینام مورد اول مربوط به یکی از زندانیان محبوس در زندان زاهدان به 

خود خواهان کمک زندان زاهدان محبوس بود دچار سکتۀ قلبی گردید. همبندیان این زندانی با فریادهای  ۳است. این زندان اهل مراغه که در بند 

های زندانیان توجهی  ها از باز کردن درب بند خود داری کرده و به خواسته جهت انتقال این زندانی به بهداری و نجات جان وی شدند. اما پاسداربند

رها کرده بودند و حارض به    ای علیرغم جان سپردن این زندانی پیکر او را در بند زندان بعد از مدت طوالنیاین در حالی بود که مسئوالن  .نکردند

  .انتقال او به رسدخانه نبودند
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که به یکسال حبس محکوم شده و نیمی از حبس خود را گذرانده بود،  نیزدرعباس ساله زندانی محبوس در زندان بن ۲۴، مظفر دادیدر همین زمینه 

  پس از رضب و شتم ماموران به علت خونریزی داخلی و عدم انتقال به بی̲رستان در این زندان جان باخت. 

آورند، این بار  یت و بازداشت شهروندان روی میمضاف بر این در راستای آنکه نیروهای امنیتی تحت عنوان طرح "امنیت اجت̲عی" به آزار و اذ 

ی انتظامی استان فارس هفت خانه در  اند به طوری که بنا بر ادعای سیروس سجادیان، فرمانده های شهروندان با بولدوزر ̷وده دست به تخریب خانه

 شده است. تخریبشده،  شیراز که در آنجا مواد مخدر مرصف می

ی تخریب این منازل مدعی شد: "طی ه̲هنگی با دستگاه قضایی و شهرداری شیراز نسبت به تخریب این منازل که به محلی برای  وی در حاشیه

  ".مرصف کنندگان موادمخدر تبدیل شده بودند، اقدام شد

رو بودیم که مصدوم به علت شدت جراحات وارده به بی̲رستان  در شهرستان مرند هم روبه اسیدپاشیاز سوی دیگر در ماه گذشته با یک فقره 

 منتقل شد.

کالس درس این  ۳۲۲۰م کرد که در در خصوص اجرایی شدن طرح تفکیک جنسیتی نیز، صدرالدین رشیعتی، رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی اعال 

اند مگر در مواردی که این  ها جداسازی شده های همه رشته وی تاکید کرد که در این دانشگاه، کالس .جنسیتی صورت گرفته است جداسازیدانشگاه 

   .ها به "دو تا سه نفر" برسد برخی از کالس شده تا ظرفیت تفکیک باعث می

ها  ها افزایش یافته و به تازگی در همین ارتباط، در بسیاری از دانشگاه های اخیر، تاکید مسئوالن بر رضورت "اسالمی شدن" بیشرت دانشگاه در سال

 .های درس پرسان و دخرتان در دستور کار قرار گرفته است جدا سازی کالس

  های شهریور ماه خی از گزارشبررسی حقوقی بر 

 در این قسمت تالش شده که مخترصاً برخی از موارد نقض حقوق برشی که در ماه گذشته به وقوع پیوسته، از لحاظ حقوقی بررسی شود.

ی  ماده ۱ و بند اعالمیه جهانی حقوق برش ۳ی  در خصوص صدور و یا تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی، حکومت جمهوری اسالمی ناقض ماده

کند، است. جدا از این، صدور و اجرای مجازات مرگ برای  ها محسوب می سیاسی که حق زندگی را از حقوق ذاتی انسان-اعالمیه حقوق مدنی ۶

 .باشد ی آزادی عقیده و بیان نیز می فعالین سیاسی نقض کننده

 ۲شود نیز بایستی متذکر شد که هر کس حق آزادی بیان دارد و طبق بند  تر اع̲ل می های جنسیتی که در سطوح جدی در مورد محرومیت تفکیک

 .گردد میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل نیز می ۱۹ماده 

عالوه بر نقض رصیح حقوق  زدگان آذربایجانی به آن مناطق رفته بودند، هم چنین تهدید، ارعاب و بازداشت فعالین مدنی که برای کمک به زلزله

 .اعالمیه جهانی حقوق برش و میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی است ۱۹ی  شهروندی نادیده گرفʰ ماده

ها به قوانین مصوب جهانی لغو  شود که امروزه اکʳ کشور سال هم در حالی ک̲کان در ایران دنبال می ۱۸صدور و یا اجرای احکام اعدام افراد زیر 

گذارند. در این رابطه معاهدات بین املللی حقوق برش، هر گونه مجازات مرگ و اعدام را  سال احرتام می ۱۸زات اعدام خصوصا برای افراد زیر مجا

کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی، کنوانسیون حقوق کودکان، کنوانسیون حقوق برش  .کند  سال (در موقع ارتکاب جرم) منع می ۱۸برای افراد زیر 

 .باشند هایی در این زمینه می همگی شامل ماده تبرصه مریکا و منشور حقوق و رفاه کودکان آفریقا آ 

اعالمیه جهانی حقوق برش رصاحتا  ۵ی  همچنین در رابطه با طرح موسوم به امنیت اجت̲عی که این بار به تخریب منازل شهروندان، منجر شد ماده

 .یا تحت مجازات یا رفتاری ظاملانه، ضد انسانی یا "تحقیر آمیز" قرار گیرددارد هیچ کس نباید شکنجه شود  عنوان می

کند و به و در حال حارض با  جلوگیری از گردش آزاد اطالعات و نقض حق آزادی بیان که دولت ایران از ُطرق مختلف و با جدیت ʯام آن را دنبال می

اعالمیه جهانی حقوق برش و میثاق بین املللی حقوق  ۱۹ی  ود یافته است نقض مادهی نخست اینرتنت ملی، بیش از پیش ̷ اجرایی شدن شدن مرحله

ها و نیز حق مردم برای  ها برای اجرای نقش اساسی آن اعالمیه هزاره نیز به تضمین آزادی رسانه ۲۵چنین بخشی از بند  مدنی و سیاسی است. هم

 .دسرتسی به اطالعات، تاکید دارد
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ناگونی منجمله، اجرایی شدن طرح تعدیل اقتصادی، عدم استخدام کارگران توسط کارفرمایان با تکیه بر قوانین کار و رشایط مضاف بر این به علل گو 

ها شده است؛ مدتی ست که با اخراج طیف وسیعی از  ها و کارخانه اقتصادی موجود که منجر به تعطیلی یا ورشکستی خیل عظیمی از کارگاه

های حداقلی کارگران نقض  معضل بیکاری مواجه هستیم و یا کاهش قدرت خرید کارگران در حالیکه عدم تامین نیازی کارگران و روند رو به رشد

میثاق بین املللی حقوق اقتصادی، اجت̲عی و  ۷ی  میثاق بین املللی حقوق اقتصادی، اجت̲عی و فرهنگی و بخش الف ماده ۱۱ی  ماده ۱رصیح بند 

 .ورزد، است گی حداقلی برای این طبقه تاکید میفرهنگی که بر تامین یک زند 

   مه آمار مقد
 ۱۳۹۱ماه سال  شهریورهای گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نرش و آثار مجموعه فعاالن حقوق برش در ایران، در محدوده زمانی  بر اساس گزارش

 منبع خربی یا حقوقی انتشار یافته است. ۳۵گزارش از سوی حداقل  ۱۹۴تعداد 
مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین برش با حضور آمر در تطبیق با  ۵۲۲۷۷د نقض حقوق که مور  ۵۰۰۷۱۳۲ماه، تعداد  شهریور گزارش ۱۹۴در بررسی موردی 

شود؛  مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین املللی، نقض بنیادین حقوق برش محسوب ̷ی ۵۰۰۰۰۰۰اعالمیه جهانی حقوق برش و تعداد 

 ارزیابی شده است.

گیرد، در  های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق برش را در بر ̷ی تاثیر مستقیم از سیاستگذاریعمده موارد نقض حقوقی که علیرغم 
 از این جمله اند. کارگرانو بیمه بالتکلیفی و یا بیکاری حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبیل 

مدافعان حقوق برش تنها بخش کوچکی از نقض آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت  هایی که در پی می بدیهی است گزارش
 ʳشود باید اشاره کرد که ارگانهای  درصد در بحث منابع برآورد می ۳سیست̲تیک حقوق برش در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداک

های حکومتی یا نزدیک به دولت  اند، رسانه ردههای این ماه را ارائه و مستند ک درصد گزارش ۳۷خربی مجموعه فعاالن حقوق برش در ایران میزان 
اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعاالن حقوق برش  ها را منترش کرده درصد گزارش ۳۸حقوقی غیر دولتی -درصد و سایر منابع خربی ۲۵میزان 

در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل  های خربی یا حقوقی را ندارد و های سایر گروه در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش
 کند. می

 %۸کاهش و نسبت به ماه قبل نیز  %۴۲"در حال حارض در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل 
 کاهش داشته است."

 مرشوح آمار

 کارگری:
توسط واحد آمار، نرش و آثار مجموعه فعاالن حقوق برش در ایران به ثبت رسید مجموع  گزارش در مورد نقض حقوق کارگران ۲۸ماه سال جاری  شهریوردر 

 مورد است. ۵۰۰۷۱۳۲موردی این نقض حقوق بالغ بر 

کارگر حقوقشان توسط کارفرمایان پرداخت نشده است، در بررسی مجموعه ماههای حقوق تعویقی، این کارگران جمعا  ۲۳۵۱ها  بر اساس این گزارش
 حقوق ماهیانه محروم بوده اند. ماه از ۱۳۳

کارگر از کار بیکار شدند،  ۴۷۴۰تن نیز مصدوم شدند ۶کارگر جان خود را از دست دادن و   ۷بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی 
 ه است.کارخانه یا واحد تولیدی تعطیل شد ۲

نیز  کارگر ۵۰۰و نفر از سوی کارفرما اخراج  ۲۷۴ ،به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شدیک فعال کارگری از سوی دستگاه قضایی در طی این ماه 
 کارگر حداقل یک ماه از حقوق و مزایای ماهانه محروم شدند ۱۶۰۳، بصورت بالتکلیف برس می برند

نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به  %۱۶"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران 
 بوده ایم." %۲۴ کاهشماه پیش نیز شاهد 

 ای مذهبی:ه اقلیت
های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نرش و آثار مجموعه فعاالن  مورد نقض حقوق اقلیت ۱۲گزارش ثبت شده، تعداد  ۷در ماه گذشته از مجموع 

 حقوق برش در ایران استخراج شد.
احضار  و یا دستگاه قضایی ن به اداره اطالعاتت ۱تن از اقلییت های مذهبی بوده است و از سوی دیگر  ۳بخشی از این آمار مربوط به بازداشت 

 شدند.
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 جریمه نقدی ریال۲۰۰۰۰۰۰۰تعلیقی و  ماه حبس ۵۴و  ماه حبس تعزیری ۲۵تن از اقلییت های مذهبی از سوی دستگاه قضایی به  ۵هم چنین 
̷وده و یک تن را نیز مورد رضب و شتم هروند ش ۱محکوم شدند. هم چنین نیروهای امنیتی در مراجعه به منزل شهروندان اقدام به تفتیش منزل 

 قرار دادند.
داشته است، هم چنین  افزایشنسبت به سال گذشته  %۷۲های مذهبی  "طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت

 بوده ایم." %۶۳ کاهشنسبت به ماه پیش نیز شاهد 
 ملی:-های قومی اقلیت

های قومی در ایران توسط واحد آمار، نرش و آثار مجموعه فعاالن  نقض حقوق اقلیت مورد ۳۲گزارش ثبت شده، تعداد  ۸در ماه گذشته از مجموع 
 حقوق برش در ایران استخراج شد.

  و ستاد خربی وزارت اطالعات اشاره کرد.تن دیگر به دادگاه  ۴و احضار   شهروند ۴توان به بازداشت  از این تعداد می

محکوم شدند هم چنین یک تن نیز توسط  ریال جریمه نقدی ۱۰۰۰۰۰۰۰ماه حبس تعزیری و  ۹۶تن از اقلییت های قومی به  ۱۸در ماه گذشته 
  پلیس بقتل رسیده است.

نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین  %۷۳های قومی  "طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت
 م."ای را شاهد بوده %۲۰ افزایشنسبت به ماه پیش نیز 

 اصناف:
مورد نقض حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار، نرش و آثار مجموعه فعاالن حقوق  ۱۰۸گزارش ثبت شده، تعداد  ۱۲در ماه گذشته از مجموع 
 برش در ایران استخراج شد.

خالقی پلیس به دلیل مغایرت با واحد صنفی پوشاک، کافی شاپ، چایخانه و مراکز عرضه قلیان در طرح امنیت ا ۱۰۵در طی این ماه دست کم 
  شئونات اسالمی توسط نیروهای انتظامی و یا اداره امکان پلمپ شدند.

 چنین سه تن از معل̲ن نیز به دادگاه انقالب احضار شدند.هم 
داشته است، هم چنین نسبت به ماه  کاهشنسبت به سال گذشته  %۳۷"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف 

 ایم." را شاهد بوده %۳۳ کاهشپیش نیز 
 نگی:فره

مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار، نرش و آثار مجموعه فعاالن حقوق  ۱۹گزارش ثبت شده، تعداد  ۱۰در ماه گذشته از مجموع 
 برش در ایران استخراج شد.

̶مند به در این حوزه  ̶انی یک ه ̶مند برای فعالیت، م̲نعت از سخ ̲نعت از فعالیت دو تشکل ، م آثار یک تنرشم̲نعت از نابطال مجوز یک ه
  رهنگی می توان اشاره داشت.مپ یک مکان فپلو  فرهنگی

  به دلیل عدم رسیدگی در آستانه تخریب قرار دارند. مکان دیگر نیز ۵یب و مکان تخر ۵ حوزه حفاظت از میراث فرهنگیاین چنین در هم 
داشته است. هم چنین نسبت به  افزایشنسبت به سال گذشته  %۶۴"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی 

 ایم." را شاهد بوده %۹۲ افزایشماه پیش نیز 
 زنان:

زنان در ایران توسط واحد آمار، نرش و آثار مجموعه فعاالن حقوق برش در مورد نقض حقوق  ۷گزارش ثبت شده، تعداد  ۸در ماه گذشته از مجموع 
 ایران استخراج شد.

از دیگر موارد نقض حقوق اع̲ل تبعیض جنسی در محیط های اجت̲عی مورد  ۳زن اشاره کرد و هم چنین  ۴این حوزه میباست به قتل ناموسی در 
 زنان در طی ماه گذشته بوده است.

داشته است، هم چنین نسبت به ماه  افزایشنسبت به سال گذشته  %۱۶زنان "طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق 
 را شاهد بوده ایم." %۵۷ افزایشپیش نیز 

  
 کودکان:
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مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نرش و آثار مجموعه فعاالن حقوق برش  ۳۱۱گزارش ثبت شده، تعداد  ۶در ماه گذشته از مجموع 
 در ایران استخراج شد.
 ماه حبس تعزیری اشاره کنیم. ۶۰به مدت  یک فعال دیگرحبس برای صدور حکم  بازداشت یک فعال حقوق کودک و در این بخش بایستی

، هم چنین نسبت به % کاهش داشته است۶۵ "طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان نسبت به سال گذشته
 را شاهد بوده ایم." %۷۵افزایش پیش نیز ماه 

 اعدام:
مورد صدور و اجرای حکم اعدام در زندان ها و یا در مالء عام توسط واحد آمار، نرش و  ۶۱گزارش ثبت شده، تعداد  ۲۳در ماه گذشته از مجموع 

 آثار مجموعه فعاالن حقوق برش در ایران استخراج شد.
تن را نیز زنان  ۳تن از این افراد را مردان و  ۱۵که به اعدام محکوم شدند  شهروند ۲۹ه ثبت رسیده، ماه سال جاری، حسب گزارشات بشهریور در 

  تشکیل می دادند.

 تن از ایشان در مالء عام صورت گرفته است. ۳که اجرای حکم  تن در ایران اعدام شدند ۳۰چنین در طی ماه مذکور هم 
داشته است، هم چنین نسبت  کاهشنسبت به سال گذشته  %۲۴"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام 

 ایم." را شاهد بوده %۲۴ شافزایبه ماه پیش نیز 
 دانشجویان:

مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران توسط واحد آمار، نرش و آثار مجموعه فعاالن  ۱۴گزارش ثبت شده، تعداد  ۱۳در ماه گذشته از مجموع 
 حقوق برش در ایران استخراج شد.

  تن نیز از حق تحصیل محروم شدند. ۲و تن به اداره اطالعات و دادگاه انقالب احضار شدند  ۳اشت شدند یان بازدتن از دانشجو این اساس بر 

 تعزیری محکوم شدند.ماه حبس  ۶۸به از سوی دستگاه قضایی چنین دو تن از فعالین دانشجویی هم 
داشته است، هم چنین نسبت به  کاهشنسبت به سال گذشته  %۶۱"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک 

 را شاهد بوده ایم." %۸۴ افزایشماه پیش نیز 
 زندانیان:

مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نرش و آثار مجموعه فعاالن  ۱۵۱۰۰گزارش ثبت شده، تعداد  ۴۱در ماه گذشته از مجموع 

 حقوق برش در ایران استخراج شد.

مورد، محرومیت از رسیدگی  ۶مورد، محرومیت از مالقات حضوری و کابینی  ۱۵۰۷این تعداد گزارش مربوط به زندانیان نگهداری در محیط نامناسب 

عدم رسیدگی به دادخواهی زندانی زندانی سیاسی،  ۱۴نفر به انفرادی، اعتصاب  ۳مورد، انتقال  ۱۴باری به محل نامعلوم مورد، انتقال اج ۱۴پزشکی 

عدم تفکیک ، مورد ۲قتل و مرگ زندانیان مورد،  ۳ زندانیان محروم از مرخصی مورد، ۳تهدید و تبعید و استفاده از دست بند و پابند  ،مورد ۴

 بوده است.مورد،  ۳ زندانیان بر اساس جرائم

تن از  ۱۰شته اند، بر همین اساس تن نیز برای اعرتاف اجباری تحت فشار قرار دا ۵تن از بازداشت شدگان در انفرادی نگهداری شده و  ۵هم چنین 

  حداقل در یک مورد بازداشتی مورد شکنجه جسمی قرار گرفته است.رها شدند و بازداشت شدگان نیز به صورت بالتکلیف در سلولهای انفرادی 

نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به  %۵۵"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان 

 ایم." را شاهد بوده %۲۵ افزایشماه پیش نیز 

 اندیشه و بیان:
مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان توسط واحد آمار، نرش و آثار مجموعه  ۲۹۷۹۰شده، تعداد گزارش ثبت  ۴۲در ماه گذشته از مجموع 

 فعاالن حقوق برش در ایران استخراج شد.
تن  ۹، ه اطالعات و دادگاه انقالب احضار شدندتن به ادار  ۹ تن نیز به صورت فله ای بازداشت شدند ۴۶تن به صورت موردی و  ۲۲بر اساس این آمار 

 مورد محاکمه قرار گرفته و یک تن نیز در حین بازداشت مورد رضب و شتم قرار گرفته است.
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و  محکوم شدندرضبه شالق  ۴۰و ماه حبس تعلیقی  ۱۲۴ماه حبس تعزیری،  ۳۴۳جمعا به از سوی دستگاه قضایی تن از فعالین نیز  ۱۱همینطور 
  یک تن نیز از فعالیت اجت̲عی محروم شده است.

 در اینرتنت و در یک مورد نیز دستگاه ماهواره جمع آوری و یک نرشیه نیز توقیف ۲۹۶۸۲دش آزاد اطالعات م̲نعت از گر راستای  چنین درهم 
 شده است.یک تن ممنوع الخروج سوی دیگر از . شده است تالل ایجادکشور اخ

داشته است، هم چنین  کاهشنسبت به سال گذشته  %۲۰"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان 
 ایم." را شاهد بوده %۳ کاهشنسبت به ماه پیش نیز 

 بررسی آماری

 ها ̷ودار
 حوزه و ٪۲۹ با زندانیان کنید، می مشاهده ذیل در که ه̲نطور است، ۱۳۹۱ شهریورماه در ها رسته گسرته اساس بر ماهانه گزارش مقایسه زیر ̷ودار

  .دارند قرار برش حقوق گزارشگران سوی از شده گزارش موارد تعداد دوم و اول رتبه در ترتیب به ٪۲۱ با اندیشه
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ها و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه مستقیمی با توان گزارشگران حقوق برش در ایران  ای مربوط به مقایسه استان توانید ̷ودار دایره در ادامه می
 دارد را مشاهده ̷ائید.
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 ماه گذشته، به ̷ودار ذیل توجه کنید.با ماه مشابه سال قبل و  ۹۱شهریوردر پایان برای مقایسه آماری 

   

 
 


