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خالصه:

     گزارش حاضر، پنجمین گزارشی است که عطف به تصمیم شورای مرکزی مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، جهت بررسی ساالنه نقض حقـوق 

1392بشر در ایران، توسط نهاد آمار، نشر و آثار این تشكل تهیه شده است. این گزارش تحوالتی که از یكم فروردین ماه سـال  تا  اسـفند  را در  29 1392

بر می گیرد.

     گزارش پیش رو فعالیت های گزارشگران این سازمان و سایر نهادهای همراستا را، که گروه بر اساس تجربه خود بـه آنها اسـتناد می کند، بـه همراه 

گزارشات مرتبط با حوزه حقوق بشر که از سوی نهادهای رسمی دولتی و غیر دولتی و رسانه های داخلی و بین المللی منتشر شده، در بر می گیرد. در این 

گزارش سعی شده است برخی از حائز اهمیت ترین تغییرات در وضعیت حقوق بشر کشـور مورد بررسـی قـرار گیرد. اگرچه این گزارش جامع نیسـت، اما  

می تواند تصویری از وضعیتی که در اکثر نقاط کشور حاکم است، به محققان، پژوهشگران، رسانه ها و سازمان های بین المللی ارائه کند.

120     اسامی زندانیان سیاسی عرب، اسامی بیش از  زندانی محكوم به اعدام، اسامی زندانیان سیاسی و امنیتی اعدام شده و یا محكوم به اعدام در سال 

گذشته، اسامی بازداشت شدگان در حوزه های مختلف در طی سال گذشته و بررسی آماری اعدام ها در ایران از نكات بارز این گزارش است.

فهرست مطالب

1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

بخش اول: مقدمه

بخش دوم: آزادی بیان، تجمعات و احزاب

    1- انتخابات

    2- آزادی بیان

    3- آزادی تجمعات

    4- آزادی تشكالت و احزاب

بخش سوم: آزادی مطبوعات

    1- مطبوعات

    2- اینترنت و رسانه

بخش چهارم: اجرای عدالت

    1- تحوالت حقوقی 

    2- شرایط زندانها 

    3- بازداشتگاه های مخفی

    4- حصر

    5- اعدامها 

    6- سایر مجازاتهای ظالمانه و بی رحمانه 

    7- مصونیت از مجازات 

بخش پنجم: حقوق زنان

بخش ششم: حقوق کودکان 

بخش هفتم: آزادی مذهب 

    1- بهاییان

    2- مسیحیان

    3- دراویش

1-3        دراویش گنابادی

2-3        دراویش یارسانی(اهل حق)

    4- اهل سنت

بخش هشتم: اقلیتهای قومی

    1- عرب ها

    2- کُردها 

    3- بلوچ ها

    4- آذری ها

    5- لُرها

بخش  نهم: کارگری

بخش دهم: بهداشت(حق بر سالمتی)

بخش یازدهم: محیط زیست

بخش دوازدهم: رویدادهای مثبت

3

4

9

12

26

26

27

36

46

48

48

49



3

     در این گزارش ارزیابی می شود که جمهوری اسالمی ایران نقض گسترده سیستماتیك حقوق بشر را کماکان ادامه می دهد، گزارشـاتی که توسـط 

سازمان های غیر انتفاعی-غیر دولتی و مدافعان حقـوق بشـر واصل شـده اسـت، همچنان نمایانگر وضعیتی هسـت که در آن حقـوق مدنی، سیاسـی، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نادیده گرفته شده و در قوانین و یا در اجراء پایمال شـده اسـت. وجود نواقـص در این گزارش خود نشـانگر تداوم وضعیت 

دشواری است که سازمان های فوق الذکر به دلیل عدم اجازه فعالیت آزادانه با آن دست به گریبان هستند.

     علی رغم تعیین آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی شورای حقوق بشر سـازمان ملل متحـد و تمدید ماموریت ایشـان، در 

1392سال  نیز، جمهوری اسالمی ایران کماکان اجازه ای برای حضور ایشان در ایران صادر نكرده اسـت و در اظهار نظرات مختلف مسـئولین قـضایی 

کشور ضمن توهین به وی گزارش او را فاقد وجاحت قانونی دانسته و آن را به استهزا گرفتند. با تغییر دولت جدید در ایران انتظار می رفت آقای روحـانی 

1392از ایشان برای انجام تحقیقات مورد نیاز دعوت به عمل آورد؛ امری که تا پایان سال  میسر نشد.

2012     سازمان ملل متحد نیز در گزارش دبیر کل آن آورده است جمهوری اسالمی ایران از  نامه ارسالی در سال  تنها به 8 مورد از آن ها پاسخ داده  28

2013است، عدم همكاری ایران با سازمان ملل متحد مورد انتقاد دبیرکل در گزارش ماه سپتامبر  قرار گرفته است. در گزارش بـان کی مون آمده اسـت 

، بـه هیچ یك از آن ها پاسـخ نداده اسـت. اکثر این نامه  ها در مورد  2013حكومت جمهوری اسالمی ایران از  نامه ارسالی در طی نیمه نخست سـال  12

شكنجه، اعدام  ها، دستگیری و بازداشت خودسـرانه روزنامه نگاران و فعاالن حقـوق بشـر، ایجاد مزاحـمت و هراس بـرای اعضای خانواده های فعاالن 

حقوقی، مرگ افراد در طی دوره بازداشت، آزار و اذیت اقلیت های مذهبی، محـاکمات غیر عادالنه و بـدرفتاری و محـروم نمودن از درمان های پزشـكی 

می باشد.

     نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، بر اساس مصوبه شورای مرکزی این تشكل، در پنجمین گزارش سـاالنه خود تالش دارد 

ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در ایران را مورد بررسی قرار دهد. بر همین اساس در این گزارش خبرگزاری هرانا به عنوان ارگان خبری مجموعه فعاالن 

 % % از گزارشات نقض حقوق بشـر را مسـتند کرده اسـت، منابـع دولتی بـا کاهش   ، 21حقوق بشر در ایران با کاهش 5 درصدی نسبت به سال  53 1391

 %  ، % کل گزارشات نقض حقوق بشر و هم چنین سایر منابع مستقل نیز با کاهش  درصدی نسبت به سال  ، 13درصدی نسبت به سال  1391 61 34 1391

گزارشات را مستند کردند.

     هم چنین این گزارش حاوی بررسی تجزیه و تحلیل داده های آماری است و در نمای کلی آن نشـان دهنده ی کاسـتی ها و پراکندگی گسـترده در 

بخش فعالیت مدافعان و کوشندگان حقوق بشر می باشد که ناشی از نقش غیرمسئوالنه حاکمیت در حمایت از نهادهای حقـوق بشـری و سـرکوب این 

جریانات و ممانعت از گردش آزاد اطالعات اسـت و این روش سیسـتماتیك و سـازمان یافته حــاکمیت در اولین وجه نمودی آن عدم وجود هارمونی و 

گسستگی در آن را مشهود می سازد.
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     هر چند که تمرکز گزارشات در پایتخت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و بر پراکندگی در سایر استان ها افزوده شده اسـت اما بـا این حـال 

عدم تناسب تعداد گزارشات ثبت شده توسط مدافعان حقوق بشر بین تهران و سایر استانهای کشور همچنان مشهود اسـت. برای مشاهده این پراکندگی 

به نقشه زیر بنگرید.

بخش دوم: آزادی بیان، تجمعات و احزاب

1- انتخابات

1392     در  خرداد ماه سال  حكومت ایران اقدام به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نمود که در آن محدودیت های قابل توجهی بر شهروندان و  24

عالقمندان به رقابت در این عرصه سیاسی اعمال کرد. حق شـهروندان بـرای شـرکت در اجرای امور عمومی از طریق نمایندگانی که بـا آزادی انتخاب 

شده اند، از طریق نظارت و تائید صالحیت نمایندگان توسط شورای نگهبان خدشه دار شد؛ انتخاباتی که در سال های پیش از آن نیز بر همین منوال و با 

تبعیض نژادی، مذهبی، جنسی و عقاید سیاسی (التزام به اصل والیت فقیه) همراه بود.

1388     این انتخابات در حالی در کشور برگزار شد که دو نامزد پیشین ریاست جمهوری در سال  کماکان در حصر خانگی بـه سـر می بـردند، احـزاب 

سیاسی اصالح طلب چون حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، نهضت آزادی، شـورای ملی مذهبـی غیرقـانونی اعالم شـده و بـه خیل 

عظیم احزاب و سازمان ها و گروه هایی پیوستند که از ابتدای وقوع انقالب در ایران به اشكال مختلف تصفیه شده و به طبـع امكان حـضور و مشـارکت 

سیاسی در ایران را از دست دادند.

%) را شامل می شوند، بر اساس اصل  قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایران از حـق انتخاب شـدن یا نامزد  115     زنان که نیمی از جمعیت کشور ( 49

شدن برای تصدی پسـت ریاسـت جمهوری منع شـدند و شـورای نگهبـان در انتخابـات یازدهمین دوره ریاسـت جمهوری نیز صالحـیت هیچ یك از 

25نامزدهای زن را تائید نكرد. هم چنین بر اساس همین اصل قانون اساسی که مغایر بـا ماده  کنوانسـیون حقـوق مدنی و سیاسـی اسـت، اقـلیت های 
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مذهبی چون بهائیان، مسیحیان و زرتشتیان از حق انتخاب شدن محروم شدند.

     همین طور برگزاری انتخابات در ایران مجددا بر عهده وزارت کشور و بـا نظارت شـورای نگهبـان صورت گرفت که بـا اظهار نظر عمومی شـورای 

25حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد اصل  کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسـی که در آن مقـرر می دارد: “هیئت انتخابـاتی مستقـل بـاید بـر فرایند 

انتخابات نظارت داشته و اطمینان حاصل نماید که انتخابات به صورت منصفانه، بی طرفانه، مطابـق قـوانین و همسـو بـا این عهدنامه اجرا می شـود”، 

مغایریت دارد. در پی درخواست برخی شخصیت های سیاسی کشور برای برگزاری انتخابات آزاد، امامان جمعه سراسر کشـور که نمایندگان رهبـری در 

شهرهای مختلف محسوب می شوند به صورت همزمان به کارگیری “انتخابات آزاد” را توطئه فتنه گران ارزیابـی کردند که این نیز خود مغایر بـا اجرای 

) “بیان آزاد اطالعات و عقاید در مورد مسـایل عمومی و خصوصی بـین شـهروندان، نامزدهای انتخابـاتی و نمایندگان  25کامل اصل فوق الذکر (اصل 

منتخب” بوده است.

688     به گفته ی مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، شهروند ایرانی برای رقابت در دوره ی یازدهم ریاسـت جمهوری در ایران شـرکت نمودند؛ بـا این 

حال تنها 8 نفر از فیلتر شورای نگهبان رد شدند. دامنه ی این حذف ها حتی شخصی چون اکبر هاشمی رفسنجانی را که نه تنها در حال حـاضر ریاسـت 

مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز عضویت در مجلس خبـرگان رهبـری را در اختیار دارد، بـلكه دو دوره ریاسـت جمهوری، دو دوره ریاسـت مجلس 

شورای اسالمی و نیز ریاست مجلس خبرگان رهبری، فرمانده ی عالی جنگ و برخی مناصب مهم دیگر را در سوابق کاری خود دارد؛ در بر گرفت.

     در آستانه ی بـرگزاری یازدهمین دوره انتخابـات ریاسـت جمهوری در کشـور، درجهت تقابـل و انسـداد فضای سیاسـی و جلوگیری از گردش آزاد 

اطالعات، عالوه بر ایجاد فضای نظامی- امنیتی در برخی شهرها، فشار به کاندیداها و فعالین مطبوعاتی و مدنی افزایش یافت.

     بازداشت برخی از هواداران و افراد فعال در برخی ستادها و برنامه های تبلیغاتی کاندیداها نیز از جمله اقدامات موثر در این زمینه بـود؛ چنان چه تنها 

در یك مورد، مراسم ستاد جوانان حامی روحانی که عصر روز شنبه، یازدهم خردادماه در حسینیه جماران برگزار شده بـود بـا دخالت نیروهای امنیتی بـه 

بازداشت جمعی از شهروندان انجامید.

     در همین راسـتا نیروهای امنیتی تعدادی از فعاالن سیاسـی در شـهرهای الهیجان، کرج، تهران، مشــهد و خوی را بــرای جلوگیری از فعالیت در 

انتخابات، بازداشت کردند و تعداد زیادی از فعالین سیاسی نیز به دفاتر وزارت اطالعات شهرهای مربوطه احضار شدند. یك مقام امنیتی نیز مدعی شـد: 

“به دنبال شناسایی اعضای فعال چند تشكل مرتبط بـا گروهك منافقـین و بـا انجام چند عملیات بـرق آسـا و همزمان در تهران و چند شـهر دیگر این 

تشكلها مورد ضربه قرار گرفتند.”

1392     در این بخش از گزارش لیست افرادی منتشر می شود که در سال  از سـوی دسـتگاه امنیتی و قـضایی بـه دلیل اسـتفاده از حـق آزادی بـیان 

بازداشت شده اند.

2- آزادی بیان
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1392/04/15

1392/09/12

1392/09/15

1392/05/15

1392/05/05

1392/02/18

1392/02/10

1392/02/28

1392/03/16

تهران

کرج

شیراز

بوکان

بوکان

ارومیه

کرمانشاه

تهران

کرج
تهران

تهران

سراوان

ارومیه

تهران

بوکان

تهران

سقز

سقز
قزوین

ارومیه

کوار

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

ایذه

بوکان

مشهد

مشهد

بوکان

اراك

سروآباد

الهیجان

تهران

بوکان

تهران

سروآباد

سروآباد

سروآباد

سلماس

تهران

تهران

تهران

الهیجان

مریوان

بهبهان

بوکان

کوار

مشهد

شیراز

کهگیلویه و بویراحمد

افشین برزگر جمشیدی

مهدی برهمندپور

مصطفی بنی شریف

ابراهیم بهرامی

مسلم بوشهریان

شیرزاد بیگ زاده

محمد پارسی

فریبا پژوه

سعید پورعزیزی

محمد پوالدی

امیر تتلو

سید ضیاءالدین رضا توقیفی

محمد توکلی

مهدی جعفری

مهرداد جمشیدپور

اسعد جمیانی

سیاوش جنتیان

ساسان جنتیان

حسین جوادی

بهنام چگینی

احمد حبیبی

حمید حدیثی

هاشم حسین پناهی

سید احمد حسینی

رضا حیدرپور

کاوان حیدری

آوات حیدری

روح اللـه حیدری

نظمین حیدری

محمدحسین حیدری

محمد خردمند

صمد خطیبی

ابراهیم خوش سیرت

لقمان داروند

محمد دانایی

شورش دهبان

محمد علی دهقان

اشكان ذهابیان

آزیتا راستی فیروززاده

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

52

54

55

56

57

58

59

60

61

1392/03/25

1392/11/22

1392/02/10

1392/11/02

1392/02/02

1392/03/12

1392/04/20

1392/08/11

1392/08/06

1392/09/12

1392/01/05

1392/11/22

1392/10/09

1392/06/05

1392/06/27

1392/02/05

1392/03/03

1392/09/12

1392/04/07

1392/08/19

1392/02/05

1392/05/27

1392/09/07

1392/10/23

1392/03/06

1392/03/21

تبریز

تهران

شهرکرد

کوار

تهران

ارومیه

تهران

تهران

تهران

اصفهان

تهران

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

یوسف صالح زاده

خسرو صالحی

نعیم صلواتی

فاطمه ضیایی آزاد

داریوش طاهری

پیمان عارف

پژمان عبدالحسین زاده

امید عبدالوهابی

ساجده عرب سرخی

عسكر عرفانی زاده

احمد عسكری

رضا عسكری

احمد عسگری

سید عبداللـه عالیی برزنجی

اسماعیل علی میرزایی

1392/04/22

1392/02/03

بوکان

بوکان

اصفهان

تهران

یاسوج

تهران

تهران

تهران

تهران
کهگیلویه و بویراحمد

تهران

کهگیلویه و بویراحمد

تهران

بوکان

ارومیه

1392/02/10

1392/03/12

1392/04/04

1392/11/05

1392/11/05

1392/02/05

1392/02/05

1392/02/10

1392/11/22

1392/03/03

1392/02/05

1392/04/04

1392/02/10

1392/03/12

1392/04/04

1392/04/04

1392/11/22

1392/03/27

1392/04/04

1392/05/15

1392/03/16

1392/03/16

1392/04/04

1392/03/14

1392/03/18

1392/08/01

1392/03/07

1392/03/14

1392/09/03

1392/03/12

1392/03/30

1392/03/12

1392/03/30

1392/04/04

1392/02/27

6

1392/05/27احسان محمودی تهران70

اصفهان1392/08/06امیر یاری 51

کهگیلویه و بویراحمد1392/03/12قاسم یزدانی53
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محل بازداشتتاریخ بازداشتمشخصاتردیفمحل بازداشتتاریخ بازداشتمشخصاتردیف

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

حسین علیزاده

علی اصغر غروی

علی غزالی

وریا فرازمند

حمیدرضا فرزانه

مهدی فرمانی

مهرداد فرمانی

مصطفی فقیهی

صادق فیض اللـه نژاد

مسعود قاسم خانی

محمد قبولی

انور قریشی

هادی قزلباش

عبدالغفور قلندری نژاد

فریبرز کاردار
ادریس کریمی

جمیله کریمی

کیوان کریمی

پوریا کمالی

حسین کیانی

امیر گلستانی

نصراللـه لشنی

سعید لعالی

دانا لنج آبادی

صابر مامدی

حمید مبیدی

حمید مبیدی

عرفان مجیدی

آرش محمدی

مسعود محمودی

فاطمه محمودی

عادل مرادی

1392/06/17

1392/08/19

1392/02/07

1392/01/18

1392/05/01

1392/03/21

1392/07/07

1392/07/15

1392/03/01

1392/09/15

1392/04/22

1392/09/28

1392/04/01

1392/01/31

1392/09/15

1392/02/15

1392/08/06

1392/11/05

1392/02/10

1392/07/15

1392/05/15

1392/04/04

سلماس

اصفهان

تهران

کرمانشاه

استبهان

شیراز

شیراز

تهران

بازرگان

تهران

کرمانشاه

دیواندره

سلماس

بندر عباس

تهران

کرمانشاه

شیراز

تهران

تهران
شهرستان آمل

تهران

تهران

اصفهان

مشهد

سلماس

کرج

کرج

سقز

تبریز

بوکان

تهران

کرمانشاه

عبدالحمید معافیان

یونس معروفی

محمد معزی

یعقوب مغنی

مهدی ملكی

مهدی منظمی

نعمان منوچهری

محمود منوچهری

احسان موذنزاده

ایلقار موذنزاده

مهدی موسوی

محمدحسین موسی زاده

احسان مولوی فر

سیدمحسن میرحبیبی

داوود میرزایی

شیرین میرکرمی

امیر ناظری

احمدرضا نجداد

ملیحه نخعی

علی نكویی

مهدی نوری

نسیم نیك مهر

نفیسه نیكبخت

مجتبی هاشمی

محمد علی هاشمی راد

حنظله هدایتی

علی اصغر هنرمند

محمد رضا واحدی

عباس واحدی

علی رضا وزیری

مرتضی وفایی

شیراز

مهاباد

کرج

کرج

تهران

تهران

کرمانشاه

کرمانشاه

مشكین شهر

مشكین شهر

تهران

تهران

شیراز

تهران

کرج

تهران

تبریز

تهران

تهران

شیراز

تبریز

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

شیراز

تهران

تهران

قشم

1392/11/22

1392/06/28

3- آزادی تجمعات

     سیاسـت ها و قـوانین مبـهم جمهوری اسـالمی بـر آزادی تجمعات و نهادها تاثیرات منفی گذاشـته اسـت و حـكومت در جهت رفع این نواقـص و 

محدودیت ها، علی رغم مغایرت آن با کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی تالشی صورت نداده است.

     دولت از صدور مجوز روز جهانی کارگر سربـاز زد و در پی آن نیز چندین فعال کارگری- سـندیكایی را بازداشـت کرد. در پی صعود تیم ملی فوتبـال 

1392/01/21

1392/09/23

1392/05/27

1392/01/18

1392/09/15

1392/03/14

1392/03/26

1392/03/25

1392/11/22

1392/02/15

1392/02/04

1392/08/16
1392/03/26

1392/03/22

1392/09/27

1392/02/15

1392/02/15

1392/02/18

1392/02/18

1392/09/16

1392/09/12

1392/07/07

1392/11/22

1392/03/12

1392/03/25

1392/06/28

1392/09/12

1392/03/03

1392/03/14

1392/09/12

1392/03/12

1392/03/12

1392/05/27

1392/11/22

1392/09/12

1392/03/21

1392/09/12

1392/09/12

1392/01/01

7

119

135
136



1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

2014ایران به رقابت های جام جهانی  برزیل هم، هزاران تن از شهروندان در سراسر ایران به جشن و شادمانی پرداختند که در برخی از شهرها با دخالت 

نیروی انتظامی این جشن به خشونت کشیده شد. نیروی انتظامی در شهرهای تهران، همدان، کرمانشاه، رشت، ساری و بوشـهر بـا حـمله بـه تجمعات 

مردمی که بعضا نیز شعارهای سیاسی در آنها سر داده می شد اقدام به ضرب و شتم شهروندان نموده و دهها تن را بازداشت کردند. 

     استفاده از خشونت با توصل به گاز فلفل و ضرب و شتم تظاهرات کنندگان، حضور ماموران مخفی مرتبط بـا دسـتگاه امنیتی در جریان اعتراضات و 

کنترل معترضان و محدود کردن اختیارات گروهها و اتحادیه ها کارگری، سیاسی و مدنی برای برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز، حق برگزاری تجمعات 

آرام و آزادی نهادها را تضعیف میكند و آن را به خطر می اندازد.

     همین طور تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری آیت اللـه جالل الدین طاهری در اصفهان، بازداشت شدند. در مراسم خاکسـپاری آیت 

اللـه طاهری، که از منتقدان آیت اللـه علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی ایران به شمار می آمد، تظاهرات کنندگان شـعارهای ضد حـكومتی سـر 

، دسـت کم  تن  55دادند که باعث برانگیخته شدن حساسیت نیروهای امنیتی گشت. همین طور در جریان برگزاری راهپیمایی در سالگرد انقالب  1357

از شهروندان و فعالین سیاسی در تهران بازداشت شدند، گفته شده است که برای عده ای از ایشان پرونده قضایی تشكیل شده است.

1392     در جریان تحریم های غرب و بحرانهای اقتصادی، اعتراضات کارگری بی شماری را در سال  نیز رقم خورد اما مسئولین امر به بهانه اخالل در 

نظم عمومی اقدام به بازداشت، احضار آنها کردند از این روی آزادی بیان و تجمعات آرام باید در حد استانداردهای تعریف شده در مصوبات سـازمان ملل 

متحد نیست و اقدامات مذکور ناقض و تضعیف کننده آن بوده است.

     نهادهای امنیتی از برخی مراسمات که نمی توانست مخل نظم عمومی شـود نیز جلوگیری کردند، دختر پروانه و داریوش فروهر، دو تن از قربـانیان 

، اعالم کرد نیروهای امنیتی با برگزاری آزادانه ی مراسم بزرگداشت والدینش موافقت نكرده اند. 77“قتلهای زنجیرهای” سال 

     بازگشایی مجدد خانه احزاب علی رغم گذشت بیش از شش ماه از آغاز به کار دولت جدید هم چنان الینحل باقی مانده است، این تشـكل صنفی که 

متشكل از احزاب گوناگون مورد تائید نظام جمهوری اسالمی بود در پی عدم تمدید مجوز و ایراد بـر اساسـنامه آن در زمان دولت محـمود احـمدی نژاد، 

تعلیق شده بود. اکثریت اعضای شورای مرکزی خانه احزاب را اصالح طلبان تشكیل می دادند که پس از انتخابات ریاست جمهوری به تقابـل بـا دولت 

محمود احمدی نژاد پرداختند.

     رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در حاشیه نشست مشترك با احزاب در جمع خبرنگاران درباره ادامه فعالیت دو حـزب مشـارکت و مجاهدین انقـالب 

گفت: “طبق قانون احزاب، قوه قضائیه در خصوص انحالل و توقیف احزاب صاحب اختیار است و احـزاب مورد نظر حـكم قـضایی دارند و طبـیعتاً بـاید 

موضوع از طریق قضایی پیگیری شود.” گفته می شود دولت جدید بـرای این دو حـزب دعوت نامه ای ارسـال نكرده و انحـالل آنها را بـه رسـمیت می 

شناسد.

     رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز از نهایی شدن طرح اصالح قانون احزاب در این کمیسیون خبر داد و افزود این طرح در دسـتور کار 

صحن علنی مجلس قرار گرفت. در صورت تصویب این طرح، اعضای احزاب منحل شده به مدت 5 سال حق تاسیس حزب جدید را نخواهند داشت هم 

چنین اعضای گروه های چون مجاهدین خلق، فرقان که در آن محارب نامیده شدند و  وزار و اعضای حزب رسـتاخیز کماکان از مشـارکت سیاسـی در 

ایران محروم هستند. عالوه بر این موارد محكومین به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور و کسانی که به موجب احكام قـطعی دادگاه ها از حقـوق 

اجتماعی محروم شده اند، از حق تاسیس و عضویت در احزاب محروم هستند. عالوه بر موارد فوق اصالحاتی نیز در این قانون به پیشنهاد آیت اللـه علی 

خامنه ای صورت گرفته و سپس در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. گفتنی است وزارت کشور نیز الیحه مشابـهی را ارائه کرده اسـت 

که گفته می شود با طرح مجلس ادغام خواهد شد، در صورت تصویب این طرح اعضای دو حزب منحل شده مشارکت و مجاهدین انقالب تا پنج سال از 

حق تاسیس حزب جدید یا عضویت در احزاب دیگر منع خواهند شد. همین طور زندانیان سیاسی نیز از حق عضویت و یا تاسیس حـزب محـروم خواهند 

بود. بر اساس تبصره 5 از ماده 2 این سند “احزاب متقاضی پروانه باید، در اساسنامه و مرام نامه خود صراحتا التزام خود را نسبت به قـانون اساسـی و اصل 

10والیت فقیه اعالم دارند.” از سوی دیگر در ترکیب کمیسیون ماده  احزاب، تصمیم گیری درباره حق بنیادین بهره گیری از آزادی های سیاسـی را بـه 

4- آزادی تشكیالت و احزاب

8



1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

دولت واگذار شده است که این با فلسفه وجودی فصل سوم قانون اساسی در تناقض است.

     در همین رابطه، پورباقر “قاضی شعبه ی سوم دادگاه انقالب تبریز لطیف حسنی، محمود فضلی، شهرام رادمهر، آیت مهرعلی بیگلو و بهبود قـلیزاده 

45را به اتهام تشكیل گروه غیر قانونی، و تبلیغ علیه حـكومت جمهوری اسـالمی ایران در مجموع بـه  سـال حبـس تعزیری محـكوم کرد. این 5 فعال 

سیاسی از موسسان یك حزب محلی به نام “یئنی گاموح” هستند که در راستای احقاق حقوق قومی شهروندان تُرك زبـان سـاکن در شـهرهای شـمال 

غربی کشور (آذربایجان) تاسیس شده بود.

1388     پلمپ و یا لغو مجوز احزاب و اصناف از سوی ضابطین قضایی در سال  نیز حاکی از ادامه روندی بود که پس از انتخابـات سـال  در ایران  1392

ادامه دارد، پلمپ ساختمان خانه سینما یكی از وقایعی بود که با حساسیت ویژه ای از جانب افكار عمومی دنبال شد. بر همین اسـاس بسـیاری از سـینما 

گران و اهالی خانه سینما در چندین نوبت به تجمع در مقابل این محل پرداختند و دست کم یكی از این تجمعات به تشنج کشیده شد، میثم بـصام تبـار، 

10رئیس اداره ی تشكلهای صنفی و تخصصی دفتر سیاسی وزارت کشور اعالم کرد که کمیسیون ماده ی  احزاب بـا تمدید پروانه کانون صنفی معلمان 

ایران موافقت نكرده است. بنا به این تصمیم این تشكل بـا عنوان “کانون صنفی معلمان” اجازه فعالیت ندارد، همین طور در پی فك پلمب دفتر مرکزی 

1388حزب مشارکت در تهران هم، دادستانی تهران دوباره دفتر این حزب را پلمپ کرد، فعالیت حزب مذکور از سـال  ممنوع اعالم شـده اسـت، یكی از 

اعضای این حزب اعالم کرد که فك پلمپ قانونی و با پیگیری صاحب ساختمان انجام پذیرفته است.

     همین طور موضوع بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران که پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری با حكم سـعید مرتضوی دادسـتان وقـت 

پلمپ شده بود نیز کماکان در حاله ای از ابهام باقی ماند. محسنی اژه ای دادستان کل کشور در اظهار نظری اعالم کرد: “در واقـع، آن انجمن صنفی کار 

سیاسی انجام می داد و اگر انجمن صنفی جدید براساس همان رویه باشد و بدون نظر دستگاه قضایی باشد، با آن بـرخورد می شـود.” شـمس الواعظین 

رئیس انجمن در گفتگو با رسانه ها اعالم کرد: “حـكمی مبـنی بـر توقـف فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران وجود ندارد، بـه جز حـكم آقـای سـعید 

88مرتضوی که به دلیل رویدادهای پس از انتخابات سال  و در قالب تدابیر احترازی مبنی بـر پلمپ دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران صادر شـد. 

هم چنین تا کنون در هیچ دادگاهی، موضوع انجمن صنفی روزنامه نگاران و دلیل پلمپ شدن آن مورد رسیدگی قرار نگرفته است.”

     مطبوعات تجلّی گاه خواست ها، نیازها و تمایالت جامعه و مظهر رشد فرهنگی و تحمل پذیری سیاسی و نشانه وجود آزادی در جامعه و کشور است 

و این امر زمانی میسر می شود که اوالً مطبوعات در بیان مطالب و طرح موضوعات آزاد و مستقـل از دولت باشـد؛ ثانیا در شـكل دهی بـه هویت صنفی 

روزنامه نگاران تالش شود، تا از طریق آن استقالل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مطبوعات بـه معنای واقـعی کالم بـه دسـت آید. ایران از این حـیث، 

1392شرایط خوبی ندارد؛ اما همان طور که در طی سال  بیالن آزادی مطبوعات در جهان از سوی سازمان گزارشگران بـدون مرز اعالم شـد و ایران بـا 

) و جزء پنج کشور زندان روزنامه نگاران معرفی شد. 173اضافه شدن یك کشور جدید به این لیست با یك رتبه صعود (

     ایران از معدود کشورهایی است که نظام حقوقی آن برای مطبوعات آزاد و مستقل ایجاد مزاحمت می کند و دایره وسیعی از جرائم مطبوعاتی را برای 

خود تعریف نموده و بر اساس آن بهانه تعطیلی و توقیف رسانه ها و بازداشت خبرنگاران و مدیران رسانه ها را فراهم می کند. تعریف جرائم مطبـوعاتی از 

سوی کمیته نظارت بر مطبوعات صورت می گیرد این در حالی است که استاندارد جهانی آن مطابق میثاق حقوق مدنی و سیاسـی تنها شـامل چهار بـند 

زیر است:

الف- مطالبی که استقالل و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و نظم و امنیت عمومی کشور را تهدید می کنند.

ب- مطالبی که به سالمت و آسایش جامعه لطمه می زنند.

پ- مطالبی که به اخالق حسنه و عفت عمومی، خدشه وارد می نمایند.

1- مطبوعات:

بخش سوم: آزادی مطبوعات
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ت- مطالبی که به حیثیت و حرمت فردی و زندگی خصوصی افراد، آسیب می رسانند.

     ایران اصول بنیادی نظام آزادی مطبوعات یعنی اصل انتشار آزادانه، اصل استقـالل و بـی طرفی و اصل کثرت گرایی مطبـوعات را نادیده می گیرد، 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت جدید ایران در اقدامی فراقانونی و مغایر اصول فوق قصد داشت برای کنترل خبـرنگاران و روزنامه نگاران در یك 

پایگاه اینترنتی “سیستم جامع مستند سازی سوابق و آثار خبرنگاران کشور” از ایشان ثبـت نام بـه عمل آورد تا ضمن نظارت بـر مطالب منتشـر شـده از 

سوی خبرنگاران، پروانه خبرنگاری به ایشان اعطا نماید. در پی انتقادات صورت گرفته حسین انتظامی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در یادداشتی، که 

هفته آخر آذر روی سایت معاونت مطبوعاتی قرار گرفت، با اشاره به این که مرجع تشخیص و صدور این پروانه باید سـازمانی حـرفه ای باشـد و دولت نه 

صالحیت دارد و نه مصلحت است که بخواهد پروانه فعالیت کار حرفه ای را صادر یا ابـطال کند، صدور چنین پروانه ای را تا زمان تصویب “الیحـه نظام 

صنفی رسانه ای” به شورایی واگذار کرد که مرکب از 5 تن هستند. تالش ناموفق اداره امور خبرنگاران وابسته به معاونت اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی ادامه توسعه طرحی است که در سال های اخیر و در دولت محمود احمدی نژاد صورت گرفته است که در آن اقدام به صدور مجوز بـرای رسـانه 

های اینترنتی انجام می گرفت و در صورت عدم دریافت آن، رسانه مزبور توسـط سـامانه فیلترینگ، مسـدود می شـد، در مورد نحـوه طرح پیش نویس 

“الیحه نظام صنفی” توسط “شورای هماهنگی تشـكلهای صنفی” نیز بـاید اشـاره داشـت که نماینده بـزرگترین تشـكل صنفی روزنامه نگاران ایران 

“انجمن صنفی روزنامه نگاران” به دلیل عدم اجازه فعالیت (مراجعه شود به بخش آزادی تشكیالت و احزاب) در آن غایب خواهد بود.

      از دیگر اقدامات مغایر با آزادی مطبوعات در سال گذشته می تواند به محكومیت مدیر مسئول روزنامه خورشید در شعبـه 76 دادگاه کیفری اسـتان 

تهران اشاره کرد که بر اساس بند های11و 8 قانون مطبوعات محاکمه شـد. وی در گفتگو بـا رسـانه ها گفت: “جرم وی اظهار نظر در مورد مرگ سـتار 

بهشتی بوده است.”، روزنامه بهار نیز با رای هیئت نظارت بر مطبوعات، توقیف و پرونده آن برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال شد. دلیل این توقـیف 

چاپ مقاله ای در اول آبانماه با عنوان “امام؛ پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی؟” بـود که مسـئوالن روزنامه ی بـهار نیز ضمن عذرخواهی، بـه صورت 

موقت انتشار این روزنامه را متوقف کردند. دادگاه کیفری استان تهران روزنامه “بـهار” را بـه شـش ماه توقـیف محـكوم کرد. همین طور بـا اعالم جرم 

سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه روزنامه آسمان به دلیل انتشار مطالب خالف موازین اسالمی و توهین به مقدسات اسالمی توقـیف و مدیر مسـئول 

آن بازداشت شد. روزنامه یاد شده در شماره روز سه شنبه مورخ 1392/11/29 با انتشار مطلبی نوشته بود که حكم قصاص غیر انسـانی اسـت. هم چنین 

سال گذشته نشریه نگین کرمان به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی و تشویش اذهان عمومی توقیف شد، برابـر بـا تبـصره 

هفت ماده 9 قانون مطبوعات، مسئولیت مقاالت و مطالبی که در نشریه منتشر شود، به عهده مدیر مسئول است.

     همان طور که در فوق اشاره شد اصل تكثر و تعدد مطبوعات نیز به علت سلطه ایدئولوژی حاکم بر جامعه، جنبه ظاهری پیدا کرده اسـت و حـاکمیت 

به طور غیرمستقیم در تحمیل الگوها و ارزش های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به رسانه ها و مطبـوعات نقـش ایفا می کند و رسـانه هایی را که از آن 

تخطی می کنند؛ توقیف می کند.

     سرعت کند توسعه اینترنت در ایران به مانند سال های گذشته، کماکان ایران را در رده کشورهای دشمن اینترنت قرار داده است؛ توسـعه ای که بـه 

نظر به صورت عمدی از آن جلوگیری می شود. آخرین گزارش ها از وضعیت دسترسی به فناوری اطالعات و ارتبـاطات ایران نشـان می دهد که تنها 4 

ADSLدرصد جمعیت کشور کاربر اینترنت پرسرعت با فناوری سیمی هم چون  و حدود 1/4 درصد بـا فناوری بـی سـیم مانند وایمكس و موبـایل بـه 

27اینترنت پرسرعت دسترسی دارند، سرانه پهنای باند برای هر کاربر ایرانی 4 کیلوبیت اعالم شده است، هم چنین ضریب نفوذ اینترنت در ایران  درصد 

است.

1392     پیش از بررسی برخورد های صورت گرفته در حوزه آزادی اینترنت و رسانه در سال  الزم است به معرفی نهادها و مراکزی که در امر فیلترینگ 

و یا بازداشت و احضار و تهدید فعالین این عرصه فعال هستند بپردازیم.

1386مرکز بررسی جرائم سازمان یافته: یكی از مراکز وابسته به فرماندهی پدافند سایبری سپاه پاسداران انقالب اسالمی می باشد که در سال  

2- آزادی اینترنت و رسانه:

10



1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

تاسیس شد. از جمله عملیات های این مرکز، بازداشت وبالگ نویسان در سال 87 تحت نام عملیات مضلین است که به بازداشـت سـعید ملكی، حسـن 

سی سختی و وحید اصغری و ده ها فرد دیگر انجامید. همین طور در عملیات دیگری در سال 88 اقدام به بازداشت اعضای مجموعه فعاالن حقوق بشـر 

در ایران و هك وب سایت های متعلق به این گروه و بازداشت حسین رونقی ملكی نمودند. این مرکز هم چنین در عملیات چشم روباه در سال 90 که بـه 

بازداشت روزنامه نگاران، مستند سازان و اعضای خانواده همكاران بی بی سی فارسی انجامید نیز شرکت داشت.گزارشات تائید نشده ای حاکی از توقف 

فعالیت های این مرکز پس از تشكیل مرکز ملی فضای مجازی است.

پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات ایران(فتا): یك واحد تخصصی وابسته بـه نیروی انتظامی جمهوری اسـالمی ایران اسـت که در سـال 

1389 تاسیس شده است، رصد فعالیت های کاربران شبكه های اجتماعی و وبـالگ نویسـان از جمله اقـدامات این مرکز اسـت که در کلیه اسـتان ها و 

شهرهای ایران شعبه و متخصص دارد. مرگ ستار بهشتی وبـالگ نویس ایرانی توسـط کارکنان این مرکز صورت گرفت که در نهایت، رئیس آن از کار 

برکنار شد.

26دادسرای فرهنگ و رسانه: همزمان با آغاز به کار پلیس فتا توسط دستگاه قضایی تهران تاسـیس شـد و یكی از  دادسـرای تخصصی دسـتگاه 

قضایی است و هدف از تاسیس آن نیز رسیدگی به جرایم فرهنگی و رسانه ای است، احضار و بازداشت روزنامه نگاران و خبـرنگاران در فضای مجازی تا 

مدیر مسئول رسانه های اینترنتی از جمله اقدامات این نهاد قضایی است. گفته می شود این دادسرا بـا دادگاه مطبـوعات ادغام و یا در تعامل خواهد بـود. 

تعطیلی روزنامه آسمان در نتیجه شكایت این دادسرا رخ داده است که نشان از گسترش فعالیت آن دارد.

1390مرکز ملی فضای مجازی: در  اسفند ماه سال  به دستور رهبر ایران با هدف قانون گذاری و سیاست گذاری و نحوه رویاروئی با آسیب های  17

اینترنت، توسط شورای عالی فضای مجازی تاسیس شده است. کلیه نهادهای قضایی، انتظامی و اجرایی کشور موظف به همكاری با این مرکز هستند.

1388کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه: این کارگروه در سال  با عضویت مقامات عالی کشور از هر سه قـوه قـضائیه، مجریه و مقـننه (شـامل 6 

وزیر از دولت، دو نفر نماینده مجلس شورای اسالمی و به ریاست دادستان کل کشور) تشـكیل شـده اسـت. یكی از مهم ترین اهداف آن مسـدود کردن 

سایت ها و هویت بخشی به تارنماهای داخلی اسـت. الزم بـه ذکر اسـت این کارگروه بـانكی متشـكل از کلیه تارنماهای ثبـت شـده در اختیار دارد که 

دادسرای فرهنگ و رسانه به واسطه این دیتابیس اقدام به احضار و تهدید و بازداشت مسئولین تارنماها می کند.

      بازداشت و صدور احكام سنگین برای وبالگ نویسان و کاربران شبكه های اجتماعی از سوی پلیس سایبری و اطالعات سـپاه از اقـدامات تضعیف 

1392کننده رکن چهارم دموکراسی در سال  بوده است، محكومیت مجتبی دانش طلب یك وبالگ نویس به شش ماه حبس به علت انتقاد از رهبـری و 

سال حبس در تبـعید از جمله این احـكام اسـت. بـه عالوه نیروهای  11محكومیت محمد (کوروش) نصیری به جرم فعالیت در یك صفحه فیسبوکی به 

32اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی در یك برنامه ی گسترده سراسری در شهرهای کرمان، رفسنجان و تهران اقدام به بازداشت دسـت کم  نفر 

به دلیل فعالیت در شبكه های اجتماعی و اینترنت نمودند.

     همچنین تشدید نظارت پلیس بر فضای مجازی و تاکید وزیر ارتباطات بر این نكته که سایت های فیلتر شده ای نظیر توئیتر و فیس بوك، رفع فیلتر 

نخواهند شد نیز، از اخبار مورد توجه سال گذشته بود. این در حالی است که برخی دولتمردان در دسترسی بـه این شبـكه ها محـدودیتی ندارند، مسـدود 

شدن اپلیكیشن موبایل “وی چت”، “اینستاگرام”،”واتس آپ” توسط کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه و محكومیت 7 تن از مدیران سایت مجذوبـان 

56نور، وکال و فعاالن حقوق دراویش که از سوی شعبه  دادگاه انقالب تهران در مجموع به بیش از  سال حبس تعزیری از جمله موراد مربوطه در این  15

بخش از گزارش است.

     در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، سرعت اینترنت از سوی اکثر سرویس دهندگان اینترنت در ایران با کاهش جدی روبـرو شـد. همین 

طور و تنها به عنوان نمونه ای از وب سایت های متعددی که روزانه فیلتر می شود، چندین وبسایت منجمله چهار وبسایت حامی اسفندیار رحیم مشـایی 

از نامزدان دوره اخیر ریاست جمهوری به نام های “معیارنیوز”، “روشنایی”، “بهارنا” و “بهارآنالین” و همچنین سایت “روزنامه ی بهار”، فیلتر شد.
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20     دستگاه قضایی کشور در طی سال  برای  نفر از اقلیت ها، دگر اندیشان و فعالین مدنی بیش از  سال زندان تعزیری و  سال حبـس  785 273 1392

311تعلیقی صادر کرده است. همین طور این افراد مجموعا به هشتصد و چهار میلیون و هشتصد و هفت هزار و دویست تومان جریمه نقـدی و مجموعا  

19ضربه شالق محكوم شدند. دستگاه قضایی  تن را نیز به اعدام محكوم کرده است و تعداد  تن از زندانیان سیاسـی و امنیتی را اعدام کرده اسـت. از  20

13سوی دیگر  نفر در طی سال گذشته به دستور دستگاه قضایی بازداشت شدند این رقم نسبت به سال گذشته  درصد کاهش را نشان می دهد. 1425

     ارائه پیش نویس منشور حقوق شهروندی که خط و مشی یا رویكرد دولت را در قبال حقوق و آزادی های اشخاص در بـر می گیرد، امید جامعه مدنی 

ایران به دولت جدید را که با وعده های متعددی بر روی کار آمد، از میان برد. سند مذکور حقوق پناهندگان، حق اعتصاب کارگران و کارمندان دولتی و یا 

حق تاسیس سندیكا را به رسمیت نمی شناسد، آزادی پوشش را مشروط به فقه شیعه دانسته و به اعدام مشروعیت بخشیده است، در هیچ یك از مواد آن 

به حقوق بشر و الزامات دولت در قبال پیمان نامه های جهانی اشاره نشده است، قطع عضو، اجرای حكم شالق و اجرای سایر حـدود شـرعی در آن نفی 

نشده است. انتشار این سند خود تبدیل به نگرانی مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی در قبال نگاه دولت جدید به مسئله حقوق بشر و آزادی های اساسـی 

شده است. به باور برخی از منتقدین پیش نویس منشور تكرار مسائلی است که در طی سال های اخیر حقوق و آزادی ها را محدود کرده است.

1392     تصویب قانون آئین دادرسی کیفری از سوی شورای نگهبان با وجود نقص های جدی، یكی از تحوالت حقوقی در سال  بود، قـانون جدید بـا 

وجود این که در برخی از مواد بهبود یافته است اما با این حال موارد اهم آن نسبت به گذشته تغییری نداشـته اسـت؛ بازداشـت افراد و تمدید ماهانه آن را 

برای جرائم جدی چون اقدام علیه امنیت ملی، هم چنان مورد تاکید و تائید قرار می دهد. دسترسی به وکیل در جریان تحقیقات اولیه بـرای جرائم امنیت 

ملی و سایر جرائم جدی هم چنان ممنوع اعالم شده و حق مالقات و تماس با خانواده نیز در اختیار بازپرس قرار گرفته است.

     مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی نیز پیش نویس الیحـه جرم سیاسـی را تقـدیم مجلس کرده اسـت که گفته می شـود درصدد رفع 

1380ایرادات الیحه ای است که در سال  شورای نگهبان بـر آن ایراداتی وارد کرد. پیش نویس این الیحـه بـا اضافه شـدن یك ماده واحـده نیز همراه 

خواهد بود؛ اگرچه این سند در حال حاضر به تصویب نرسیده است اما طرح آن و اقدام بـرای تكمیل آن نیز موجب نگرانی مدافعان حقـوق بشـری شـده 

است، الیحه مذکور محدودیت های جدیدی را برای آزادی بیان و آزادی تجمعات ایجاد می کند. بر اسـاس تعریف جرم سیاسـی هرگونه انتقـاد از نظام 

اسالمی را شامل می شود؛ این در حالی است که در قانون مطبوعات نقد جزء وظایف و حقوق رسانه ها دانسته شده است.

1- تحوالت حقوقی

بخش چهارم: اجرای عدالت

273  نفر بازداشت و  نفر به حبس محكوم شدند1425

12



1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

2- شرایط زندان ها

     ممانعت از درمان و رسیدگی پزشكی یكی از موارد مهم نقض حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی بـوده اسـت، بـرخی از این زندانیان در پی اعزام دیر 

هنگام به مراکز درمانی دچار مرگ شده اند. مرگ علی رضا کرمی خبر آبادی در بیمارسـتان هزار تخت خوابـی تهران بـر اثر عارضه مغزی یكی از مهم 

ترین موارد این بی توجهی ها بوده است، هم چنین افشین اسانلو دیگر زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج بر اثر حـمله ی قلبـی و پس از انتقـال 

دیر هنگام به بیمارستان جان خود را از دست داد.

     در این بخش از گزارش اسامی زندانیانی که به دالیل مختلف در زندان دچار ناراحتی جسـمی شـده و مسـئولین در اعزام بـه موقـع آن ها بـه مراکز 

درمانی تعلل کردند؛ جمع آوری کرده ایم. البته با گذشت یك سال، قاعدتاً برخی از زندانیان مشكالتشان مرتفع گردیده است اما کماکان برخی از ایشان 

مجبور به تحمل درد ناشی از این بیماری ها شده اند.

     برخی از این زندانیان علی رغم کهولت سن، بیماری های صعب العالج چون ام اس و سرطان، بدون حق برخورداری از آزادی یا عدم تحمل کیفر در 

زندان به سر می برند. جمالدین خانجانی، یكی از مدیران جامعه بـهائیان و کریم معروف عزیز در زندان رجایی شـهر کرج، حسـین رونقـی ملكی زندانی 

100محبوس در بند  زندان اوین از جمله این زندانیان هستند. در جدول زیر اسامی بیش از  زندانی تهیه شـده اسـت که دچار بـیماری های مختلف  350

بوده اند و بعضا هم پس از انتشار گزارشـاتی در رابـطه بـا وضعیت ایشـان و مراجعه مكرر بـه درمانگاه های زندان بـه مراکز درمانی منتقـل شـدند عدم 

تشخیص دقیق برخی بیماری ها به دلیل ممانعت مسئولین در انتقال فوری ایشان بـه مراکز درمانی اسـت و در جدول زیر تنها بـه گزارش زندانیان اکتفا 

شده است.

محل حبسبیماریمشخصاتردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ابراهیم بابای

احمد دانشپور مقدم

احمد کریمی

ارژنگ داوودی

آرش شریفی

اسداللـه اسدی

اسماعیل برزگری

اصغر قطان

اصغر محمودیان

افشین بایمانی

امان اللـه مستقیم

امیر اسالمی

امیر خرم

امیررضا (پیمان) عارفی

ایرج محمدی

بهنام ابراهیم زاده

بهنام ایرانی

پژمان عبدالحسین زاده

پیمان کاسن نژاد

جمالدین خانجانی

حامد روحی نژاد

حبیب اللـه ریگی نژاد شورکی

نارسایی قلبی

سیستم گوارش

سردردهای عصبی و مشكالت معده

درد مفاصل

قوز قرنیه

نارسایی ریوی، قلبی و کلیوی و لثه

عفونت فك و لثه

نارسایی قلب، کلیه و پروستات

نارسایی قلبی، تنفسی، سرطان پروستات، بیماری اعصاب و آرتروز

نارسایی قلبی

نارسایی قلبی

نارحتی قلبی، خونریزی در دستگاه گوارشی

عفونت فك و لثه

عفونت فك و دندان

جراحات بر اثر ضرب و شتم در زندان

ارتروز گردن و درد گوش و لثه

نارسایی روده

شكستگی دست

تشنج

فشار خون و کهولت سن

ام اس، ضعف در بینایی

نارسایی کلیه

350بند اوین

350بند اوین

گنبد کاووس

زندان بندر عباس

رجایی شهر کرج

350بند اوین

350بند اوین

350بند اوین

زندان سمنان

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

350بند اوین

350بند اوین

مسجدسلیمان

زندان مرکزی زاهدان

350بند اوین

ندامتگاه کرج

350بند اوین

350بند اوین

زندان بندرعباس

مرکزی زنجان

مرکزی زاهدان
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محل حبسبیماریمشخصاتردیف

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

حسن ارك

حسن جوانی

حسن طفاح

حسن فرجی

حسین رونقی ملكی

حسین زرینی

حسین کاظمینی بروجردی

حمید رضا مرادی

حمید نوید

حمیدرضا مرادی

داود اسدی

رحمان قهرمانپور

رحیم (شهرام) الیاسی

رزیتا واثقی

رسول بداقی

رضا انتصاری

رضا شهابی زکریا

رضا ملك

زانیار مرادی

زینب جاللیان

سعید عابدینی

سعید متین پور

سعید مدنی

سید محمد ابراهیمی

سید مصطفی تاجزاده

سیدابراهیم بهرامی

سیداحمد هاشمی

سینا عظیمی

شاهین دادخواه

شهرام احمدی

صالح کهندل

صدیقه مرادی

عبدالرحمن سنگانی

عبداللـه مومنى

عفیف نعیمی

علی عالیی

علی معزی

علیرضا احمدی

علیرضا فرهانی

عمادالدین مالزیی

دیسك کمر

نارسایی قلبی، مشكالت پروستات و همروئید

سرطان خون

کولیت روده و نارسایی قلبی

نارسایی کلیه

سرع

نارسایی قلبی، تنفسی، قند خون

انسداد عروق پا، دیسك کمر

مشكوك به سرطان غدد لنفاوی

گرفتگی عروق

فاسد شدن مفصل لگن پای چپ

ارتروز کمر

نارسایی کبدی

عفونت دهان و لثه

نارسایی بینایی

آسیب دیدگی دست

ستون فقرات و مهره ها

درد مفاصل

ستون فقرات

مشكالت بینایی

خونریزی معده ومثانه

ستون فقرات، دیسك کمر،  نارسایی قلبی

نارسایی دستگاه گوارشی

تنگی نفس، نارسایی دستگاه گوارشی، دیسك کمر

مشكالت بینایی

نارسایی کلیه

شكستگی دندان

نارسایی تنفسی

نارسایی کلیه

نارسایی کلیه

باال رفتن پالکت خون

ناراحتی فك و دندان

معلولیت جسمی

سنگ کلیه ، ناراحتى دستگاه گوارشی

آموبولی قفسه سینه و لختگی خون در مغز

ستون فقرات و مهره و بیماری قلبی

نارسایی کلیه و مثانه

دررفتگی لگن

آسیب دیدگی دست

نارسایی قلبی، دستگاه گوارشی

مرکزی تبریز

زندان بندرعباس

رجایی شهر کرج

350بند

350بند اوین

350بند اوین

350بند اوین

350بند اوین

350بند اوین

350بند اوین

350بند اوین

350بند اوین

رجایی شهر کرج

وکیل آباد مشهد

رجایی شهر کرج

350بند اوین

350بند اوین

بند 7 اوین

رجایی شهر کرج

کرمانشاه

350بند اوین

350بند اوین

350بند اوین

350بند اوین

350بند اوین

عادل آباد شیراز

350بند اوین

350بند اوین

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

بند نسوان اوین

رجایی شهر کرج

350بند اوین

رجایی شهر کرج

350بند اوین

ندامتگاه کرج

350بند اوین

رجایی شهر

مرکزی زاهدان

 اوین
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محل حبسبیماریمشخصاتردیف

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

غازی حیدری

غالم رضا حسینی

فرزاد روحی

کامران مرتضایی

کامیار ثابتی صنعت

کریم معروف عزیز

کسری نوری

کیوان اسماعیلی

مجید محمدی معین

محسن اسماعیلی

محسن دانشپور مقدم

محمد حسن یوسفپور سیفی

محمد داوری

محمد صایمی

محمد صدیق کبودوند

محمد عبدالهی

محمد علی عموری نژاد

محمدبنازاده امیرخیزی

محمدرضا پورشجری

محمدصادق (آرش) هنرور شجاعی

محمدعلی دهقان

محمود بادوام

مصطفی دانشجو

مطهره بهرامی حقیقی

مهدی خدایی

مهدی ساجدی فر

مهدی کروبی

مهدی محمدنژاد

میر حسین موسوی

نادر جانی

ناصح یوسفی

نصور نقی پور

نوید خانجانی

هادی حسینی

هادی راشدی

هانی یازرلو

هوتن دولتی

وحید روح بخش

یاشار دارالشفا

یعقوب ملكی

درد عضالنی و درد مفاصل

تخریب مفاصل ران و پا و بیماری لثه

سنوزیت

دیسك کمر

نارسایی قلبی

دیابت و کهولت سن

دیسك کمر ، سیاتیك

بیماری عفونی

شكستگی پا

ستون فقرات

پروستات، نارسایی قلبی

نارسایی قلبی

مفاصل زانو کمر دهان ودندان

نارسایی کلیه

بیماری پروستات

شكستگی در ناحیه پا، دست

نارسایی قلبی

پروستات

نارسایی قلبی

سرع

خونریزی معده

آرتروز دست و کتف

ریوی حاد و قلبی مبتالست

ستون فقرات و گردن، بیماری تیرویید و آب مروارید

عفونت فك و لثه

نارسایی دستگاه گوارشی

نارسایی دستگاه گوارشی

نارسایی کلیه

سرگیجه و تداوم افت فشار خون

اعصاب، نارسایی قلبی

شكستگی استخوان بینی

عفونت فك و لثه

ستون فقرات

اختالالت مغزی

ناشناخته

نارسایی قلبی

بیماری پروالپس دریچه میترال

اعصاب و روان

ستون فقرات

نارسایی بینایی

کارون اهواز

350بند اوین

350بند اوین

350بند اوین

350بند اوین

350بند اوین

350بند اوین

مرکزی ارومیه

350بند اوین

عادل آباد شیراز

350بند اوین

350بند اوین

350بند اوین

350بند اوین

350بند اوین

مهاباد

کارون اهواز

رجایی شهر کرج

ندامتگاه کرج

325بند اوین

عادل آباد شیراز

گنبد کاووس

350بند اوین

بند نسوان اوین

350بند اوین

350بند اوین

حصر خانگی

رجایی شهر کرج

حصر خانگی

350بند اوین

رجایی شهر کرج

350بند اوین

رجایی شهر کرج

قزل حصار کرج

کارون اهواز

350بند اوین

350بند اوین

350بند اوین

350بند اوین

350بند اوین
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     اعتصاب غذا در زندان های ایران به مانند سال های گذشته از سوی زندانیان به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسـته هایشـان اعمال شـد، در 

1392سال  صدها زندانی در زندان های کشور دسـت بـه اعتصاب غذا زدند، اعتصاب جیره غذایی زندان هم روش جدیدی از اعتصاب بـود که بـارها در 

زندان های قزل حصار و رجایی شهر، زندانیان برای احقاق حقوق خود مجبور به انجام آن شدند. شش زندانی سنی مذهب که بـه اتهام عضویت در گروه 

75های سلفی در زندان قزل حصار به سر می برند طوالنی ترین اعتصاب سال ( روز) را رقم زدند و در نهایتاً بـه بخشـی از خواسـته های خود نیز دسـت 

یافتند.

1392اسامی برخی از زندانیانی که در سال  در اعتراض به مسائل صنفی خود دست به اعتصاب غذا زدند به شرح زیر است:

محل حبسعلت اعتصابمشخصاتردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ابوالفضل عابدینی نصر

احمد تمویی

آرش صادقی

آرش محمدی

اسداللـه اسدی

اسرافیل سلطانیان

اسماعیل برزگری

امید شاهمرادی

امیرخسرو دلیر ثانی

آیت مهرعلی بیگلو

بسمه الجبوری

بهبود قلی زاده

جعفر اقدامی

جمشید دهقانی

جهانگیر بادوزاده

جهانگیر دهقانی

حامد احمدی

حسین رونقی ملكی

حمید رضا برهانی

خالد حردانی

خسرو کرد پور

رسول بداغی

رسول حیدرزاده

رضا شهابی زکریا

سروش ثابت

سعید جاللی فر

سعید حائری

سعید ماسوری

سعید مدنی

سید سامی حسینی

سید مهدی خدایی

سید هادی حسینی

اعتراض به تبعید

انتقال به انفرادی

ضرب و شتم در انفرادی

ضرب و شتم

عدم اعطای مرخصی درمانی

اعتراض به شرایط بند

عدم رسیدگی قضایی

بالتكلیفی پرونده

عدم رسیدگی درمانی

تائید محكومیت

ممنوع المالقات

تائید محكومیت

اعتراض به صدور احكام اعدام

اعتراض به حكم

انتقال به انفرادی

اعتراض به حكم

اعتراض به حكم

اعطای مرخصی درمانی

وضعیت زندان

وضعیت زندان

بالتكلیفی پرونده 

وضعیت بهداشتی  زندان

انتقال همبندی به انفرادی

انتقال همبندی به انفرادی

انتقال همبندی به انفرادی

انتقال همبندی به انفرادی

انتقال همبندی به انفرادی

وضعیت بهداشتی زندان

عدم رسیدگی درمانی

عدم رعایت اصل تفكیك جرائم

عدم رسیدگی درمانی

اعتراض به حكم

350بند  اوین

زندان ارومیه

209بند  اوین

بازداشتگاه نیروی انتظامی

350بند  اوین

209بند  اوین

350بند  اوین

350بند  اوین

350بند  اوین

رجایی شهر کرج

بند نسوان اوین

رجایی شهر کرج

زندان رجایی شهر

قزل حصار کرج

زندان ارومیه

قزل حصار کرج

قزل حصار کرج

350بند  اوین

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

زندان مهاباد

رجایی شهر کرج

350بند  اوین

350بند  اوین

350بند  اوین

350بند  اوین

350بند  اوین

رجایی شهر کرج

350بند  اوین

زندان ارومیه

350بند  اوین

قزل حصار کرج
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محل حبسعلت اعتصابمشخصاتردیف

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

شاهرخ زمانی

شهرام رادمهر

شهرامپور منصوری

صالح کهن دل

صدیق محمدی

عباس بادفر

عبدالرضا قنبری

عبدالفتاح سلطانی

علی احمد سلیمان

علیرضا روشن

فریدون صیدی راد

کمال مالیی

لطیف حسنی

محمد امین آگوشی

محمد بنازاده امیرخیزی

محمد حسن یوسف پورسیفی

محمد حسین رضایی

محمد علی طاهری

محمد علی منصوری

محمود فضلی

مصطفی عبدی

مصطفی علی احمد

مصطفی مصری

مهدی کوخیان

میثاق یزدان نژاد

ناصح یوسفی

نامق محمودی

هادی راشدی

هوتن دولتی

وحید علی قلی پور

یوسف کاکه ممی

وضعیت زندان

تائید محكومیت

ضبط وسایل شخصی

وضعیت بهداشتی زندان

اعتراض به حكم

وضعیت بهداشتی زندان

اعتراض به تبعید

عدم رسیدگی درمانی

انتقال به انفرادی

انتقال همبندی به انفرادی

انتقال همبندی به انفرادی

اعتراض به حكم

تائید محكومیت

مخالفت با مرخصی

وضعیت زندان

عدم رسیدگی درمانی

بد رفتاری زندانبان

تهدید و فشار روحی

وضعیت بهداشتی زندان

تائید محكومیت

انتقال همبندی به انفرادی

انتقال به انفرادی

در اعتراض به تبعید

عدم درمان

انتقال همبندی به انفرادی

وضعیت بهداشتی زندان

وضعیت بهداشتی زندان

انتقال به انفرادی

انتقال به انفرادی

انتقال همبندی به انفرادی

انتقال به انفرادی

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

قزل حصار کرج

رجایی شهر کرج

زندان برازجان

350بند  اوین

زندان ارومیه

350بند  اوین

350بند  اوین

قزل حصار کرج

رجایی شهر کرج

زندان زاهدان

رجایی شهر کرج

350بند  اوین

زندان میناب

بند 2 الف

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

350بند  اوین

زندان ارومیه

زندان ارومیه

زندان خوی

زندان رجایی شهر

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

زندان کارون اهواز

240بند  اوین

350بند  اوین

زندان ارومیه

3- بازداشتگاه های مخفی

     وجود بازداشتگاه های مخفی یكی از معضالت دیگر در امور زندانیان است. علی اکبر حیدری فرد، مقـام ارشـد قـضایی سابـق، و از آمران و متهمان 

 ، 111اصلی پرونده ی بازداشتگاه کهریزك در گفتگو با رسانه ها گفت:  “بازداشتگاه کهریزك دارای مجوزهای قانونی بوده و هم اکنون بـه نام سـروش 

22فعال است.” علی رغم اعتراضات صورت گرفته و بر خالف ماده  آئین نامه سازمان زندان ها، مسـئولین امر توجهی بـه خطر این گونه بازداشـتگاه ها 

نكرده اند.

1392     همین طور در سـال  گزارشـی در روزنامه شـرق در خصوص کمپ ترك اعتیاد شــفق منتشــر شــد که معتادین متجاهر مواد مخدر در این 

بازداشتگاه مجبور به ترك اعتیاد می شدند، پس از انتشار این گزارش، که به برخورد بد مسـئولین آن بـا معتادین بـه مواد مخدر پرداخته بـود اعتراضاتی 
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مطرح شده و بازداشتگاه مذکور به صورت موقت تعطیل و از آن به عنوان مرکز غربال معتادین استفاده شد. امری که بـا اعتراض مجدد وزارت بهداشـت 

مواجه شده اما تا کنون ترتیب اثری به آن داده نشده است.

     از آن جایی که حاضرین در کمپ معتادین، دواطلب ترك اعتیاد نبودند و توسط نیروهای انتظامی، بازداشت و به این مكان برای ترك اجباری منتقل 

شدند، کمپ مذکور و کمپ های مشابه آن نوعی “بازداشتگاه موقت” محسوب شده و قـانون گذار می بایسـت سـازمان زندان ها را نیز در این امر دخیل 

می کرد، بابك دین پرست، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر پیشتر در گفتگو با رسانه ها اذعان داشـت: “در گذشـته فقـط 3 ماه این افراد را نگهداری می 

91کردیم اما اکنون پروتكل آن رعایت نمی شود. این افراد طبق قـانون بـاید پس از خروج از این مراکز،  روز تا 6 ماه در زندان بـمانند اما چون زندانها جا 

ندارند دوباره به شفق برمی گردند.” اظهارات این مقام انتظامی، خود گویای نقض قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسـت. از سـوی دیگر، 

قوانین و مقررات جاری در کشور (صرفنظر از تعدد و تنوع و تعارضات موجود بین آنها) نهاد یا سازمان متصدی الزاما و قانونا باید از بدو ورود تا پایان مدت 

نگهداری (بازداشت)، حافظ بهداشت و سالمت جسمی و روحی افراد تحت نظر باشد.

     مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران پیش تر در یك کتابچه به ارائه اطالعاتی دسـت اول از بازداشـتگاه های مخفی در ایران پرداخته و نسبـت بـه 

وجود چنین بازداشتگاه هایی هشدار داده است.

1392     حصر دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم که از اسفند ماه  آغاز شده است، در سـال  نیز کماکان ادامه یافت.  1389

در این بین بعضاً خانواده ها و بستگان ایشان در مالقات ها مشكالتی هم داشتند، ضرب و جرح دختران میرحسین موسوی در حـضور پدر و مادرشـان از 

جمله این موارد بوده است. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و اظهارات مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگسـتری مبـنی بـر انتقـال پرونده حـصر بـه 

شورای عالی امنیت جهت بررسی، امیدها برای رفع حصر افزایش یافت اما تا پایان سـال و علی رغم گذشـت شـش ماه، نتیجه ای در بـر نداشـت و تنها 

مهدی کروبی که پیش تر به خانه های امن وزارت اطالعات منتقل شده بود، بـه خانه خود در جماران بازگشـت تا ادامه حـصر او در این مكان گیرد. هم 

چنین در سال گذشته گزارش شد ماموران امنیتی درخواست پزشكان مبنی بر بستری شدن میرحسین موسوی به دلیل افت فشار خون در بیمارسـتان را 

نپذیرفتند؛ وضعیت جسمی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در طی سال گذشته به دفعات به وخامت گرائید و مهدی کروبی مجبور به عمل زانو شد.

     حصر رهبران جنبش سبز از مصادیق بارز بازداشت خودسرانه در طول چهار سال گذشته است که همواره مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری بـوده 

است اما مقامات امنیتی کمترین توجه ای به آنها نكرده اند. عالوه بـر این  این تنها حقـوق اجتماعی و آزادی های فردی بازداشـت شـدگان نیسـت که 

نقض شده است بلكه با در نظر گرفتن تمامی تحرکات نیروهای تندرو در حكومت بـاید گفت سـالمت و جان این افراد نیز در معرض خطر قـرار دارد. در 

این رابطه باید یادآور شد عالوه بر اعالمیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامههای جاری اصول دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارد که ناظر بر حقوقی از 

قبیل حق بر امنیت و ممنوعیت تعرض به تمامیت جسمانی افراد است. اصل بیست و دوم قانون اساسی در این زمینه مقرر میدارد: حیثیت، جان، حقـوق، 

مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قـانون تجویز کند. مسـئولین امنیتی کشـور پیشـتر حـفظ امنیت این دو منتقـد نظام 

جمهوری اسالمی را بهانه بازداشت خود قرار داده بودند اما در طی سال گذشته نظرات دیگری را مطرح کرده اند که نوعی مجازات را مد نظر دارد.

     به دلیل فقدان استانداردهای محاکمه عادالنه و هم چنین اجرای مجازات اعدام برای جرائمی که، طبق قوانین بین المللی، جزء “جدی ترین جرایم” 

که شامل جرائمی چون مصرف الكل، زنا، و قاچاق مواد مخدر تلقی نمی شوند؛ ایران از لحاظ سرانه اعدام کماکان در رتبه نخست جهان ایسـتاده اسـت. 

42در سال گذشته  نفر در ایران اعدام شـدند و از این تعداد  نفر در انظار عمومی حكمشـان اجرا شـد، اجرای مجازات اعدام کودکان نیز یك مورد در  654

شهرستان جویبار گزارش شده است.

، سرانه اعدام در سال گذشته  درصد  24     بر اساس محاسبات مرکز آمار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، با توجه به آمار  اعدام در سال  1392 654

4- حصر

5- اعدام ها
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621افزایش یافت. بر اساس سرشماری جمعیت در سـال  در سـال گذشـته از هر  هزار و  نفر یك تن در ایران اعدام می شـود. اعدام زندانیان  114 1390

24عقیدتی و امنیتی در سال گذشته روند چشمگیری داشـته اسـت و بـا توجه بـه گزارشـات  زندانی اعدام شـدند و بـرای  نفر نیز حـكم اعدام صادر        19

شده است.

1392     در جدول زیر اسامی افرادی درج شده است که در سال  به دالیل عقیدتی و امنیتی به اعدام محكوم شده و یا حـكم اعدام در مورد ایشـان اجرا 

شده است. اکثر این افراد در محاکمات ناعادالنه و یا مخدوش به اعدام محكوم شـدند و یا جزئیاتی در خصوص پرونده ایشـان و نحـوه محـاکمات ارائه 

نشده است بر همین اساس  احكام صادره مطابق با استانداردهای حقوق بشری نبوده است.

مذهب یا قومیتمشخصاتردیف تاریخ اجرای حكمتاریخ صدور حكماتهام

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

برزان نصراللـه زاده

تیمور نادری زاده

جابر آبادیان

جواد آبادیان

سامان نسیم

سید خالد موسوی

شاهو ابراهیمی

صابر مخلد ماوانه

عبدالوحید شه بخش

علی احمد سلیمان

علی چبیشاط

فرزاد هنرجو

فرشید ناصری

کوروش احمدی

کیوان مومنی فرد

محمد حسین ریگی

محمد حیدری

محمد عبداللهی

محمود شه بخش

ملك محمد آبادیان

منصور آروند

نظام الدین مالزاده

شیرکوه معارفی

جاسم مقدم پناه

عبداالمیر مجدمی

عبدالرضا امیر خنافره

غازی عباسی

احمد بهرام زهی

حامد وکالت

حبیب اللـه گلپری پور

حبیب اله ریگی نژاد شورکی

رضا اسماعیلی مامدی

محاربه

محاربه

قتل عمد

قتل عمد

محاربه

محاربه

محاربه

قتل عمد

محاربه

قتل عمد

محاربه

محاربه

محاربه

محاربه - جاسوسی

محاربه

محاربه

محاربه - جاسوسی

محاربه

محاربه

قتل عمد

محاربه

قتل عمد

محاربه

محاربه

محاربه

محاربه

محاربه

محاربه

محاربه

محاربه

محاربه

محاربه

در دست اجرا

در دست اجرا

در دست اجرا

در دست اجرا

در دست اجرا

در دست اجرا

در دست اجرا

در دست اجرا

در دست اجرا

در دست اجرا

در دست اجرا

در دست اجرا

در دست اجرا

1392 اردیبهشت  29

در دست اجرا

در دست اجرا

1392 اردیبهشت  29

در دست اجرا

در دست اجرا

در دست اجرا

در دست اجرا

در دست اجرا

1392 آبان  13

1392 آبان ماه  13

1392 آبان ماه  13

1392 آبان ماه  13

1392 آبان ماه  13

1392 آبان  4

1392 آبان  4

1392 آبان  4

1392 آبان  4

1392 آبان  4

سنی - کُرد

سنی - کُرد

سنی - بلوچ

سنی - بلوچ

بلوچ

عرب

سنی - کُرد

کُرد

بلوچ

کُرد

عرب

سنی - کُرد

سنی - کُرد

نامعلوم

سنی - کُرد

بلوچ

نامعلوم

کُرد

بلوچ

سنی - بلوچ

کُرد

سنی - بلوچ

کُرد

عرب

عرب

عرب

عرب

بلوچ

بلوچ

کُرد

بلوچ

کُرد

1392آبان ماه 

1392آبان ماه 

1392دی ماه 

1392دی ماه 

1392دی ماه 

1392شهریور 

1392 آذر ماه  7

1392مهر ماه 

1392دی ماه 

1392 مرداد ماه  22

1392شهریور 

1392 آذر ماه  7

1392آبان ماه 

نامعلوم

1392 آذر ماه  7

1392دی ماه 

نامعلوم

1392 شهریورماه سال  30

1392دی ماه 

1392دی ماه 

1392 آبان ماه  8

1392دی ماه 

نامعلوم

1391 بهمن ماه  25

1391 بهمن  25

1391 بهمن ماه  25

1391 بهمن ماه  25

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم
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1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

مذهب یا قومیتمشخصاتردیف تاریخ اجرای حكمتاریخ صدور حكماتهام

33

34

35

36

37

38

39

سعید نارویی

سلیمان میائی

عبدالوهاب ریگی

مهراللـه ریگی ماهرنیا

ناظر مالزهی

هادی راشدی

هاشم شعبانی نژاد

محاربه

محاربه

محاربه

محاربه

محاربه

محاربه

محاربه

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

1392 آبان  4

1392 آبان  4

1392 آبان  4

1392 آبان  4

1392 آبان  4

1392بهمن 

1392بهمن 

بلوچ

بلوچ

بلوچ

بلوچ

بلوچ

عرب

عرب

% اعدام شدگان اطالعی در دست نیست. 29از اتهام 

654در طی سال گذشته  نفر در ایران اعدام شدند.

24سرانه اعدام در ایران  درصد افزایش یافت.

2248از سال  تا کنون  نفر در ایران اعدام شدند. 1388

470پس از روی کار آمدن دولت جدید در ایران  نفر

اعدام شدند.

از هویت جنسی و سن نیمی از اعدام شدگان اطالعی

در دست نیست.

23 نفر از اعدام شدگان در سال گذشته زن بوده اند.

58در طی سه سال گذشته  زن در ایران اعدام شدند.
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1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

28استان فارس با  درصد اعدام در مالء عام، بیش ترین اعدام را داشته است.

% نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. 19اعدام در مالء عام 

195از سال  تا کنون  نفر در مالء عام اعدام شدند. 1389

بیش از نیمی از اعدام ها در ایران مخفیانه اجرا می شود.

اعدام های مخفیانه نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

14اعدام های رسمی  درصد رشد یافته است.
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1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

اسامی برخی از زندانیان محكوم به اعدام در برخی از زندانها که توسط گزارشگران هرانا در طی یكسال گذشته جمع آوری شده است به شرح زیر است:

نزدیك به نیمی از اعدام ها در چهار استان البرز، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه اجرا شده است.

اتهاماتهام محل حبسمحل حبس ردیفردیف مشخصاتمشخصات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

حمید اسالم سكان

نوبخت صحرائی

یوسف علیزاده

بابك پیری

حبیب کریمی

میكائیل صادقی

چنگیز صالح زاده

جواد خیری

امین خورشیدی

بابا حاتم پور

هاشم عمر جویی

صالحدین عبداللـه زاده

اسماعیل اکبری

سراجدین زیبائی

یداللـه محمودی

یاشار یمرزی

کمال خالدی

پیمان مرادی

خالد روشن

سید محمد رسولی

عثمان قیتاسی

داوود داور خار

عثمان بیواره

یوسف راهی

خلیل صالحی

مجید ناصریانی

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه
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1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

اتهاماتهام محل حبسمحل حبس ردیفردیف مشخصاتمشخصات

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

ادریس جبار زاده

صابر کرامت

افشار محمودی

فردین هادی پور

جواد قاسم زاده

جعفر اسماعیلی

یاشار علی خوانی

حمد اللـه مهدی زاده

مهران حسین زاده

علیرضا اکبری

حسین شابویی

صیاد خانیان

زهرا حیدری علی آبادی

سمانه عبودی

فاطمه مقدم

بتول عباسی

پریدخت مألیی

مریم طیب مقدم

فاطمه کالنتر

مهری رحیمی

زهرا یقلو

بهناز کریم نژاد

معصومه عبداللهی قشالق

مریم زراعتی

فریبا مرادی

سحر مهابادی

اعظم ملكی

فاطمه مهروانی

زیبا خان علیزاده

فاطمه داداشی

معصومه رسولی

صغرا افتخاری

سمیرا مكرمی

خاطره نیك انجام

شیدا حسینی

اکبر بیابنگرد

رضا رشیدی

مهدی فتاحی

نظیر احمد نودزهی

کوروش امینیان

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان طبس

زندان طبس

زندان طبس

زندان زاهدان

زندان زاهدان

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

بابا علی کاکایی

محمد رضا عزیزی

مصطفی آزادی
حلیم بشار نارویی نصرت آبادی

عاصف براهویی

ناصر براهویی

عبدالرحمان زنزال زاده 

علیرضا صالح زهی

کدیر سعادت زهانی

علیرضا شه بخش

علی امیری

امیر محمد ریگی

وحید ریگی

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

خداداد صحرائی

عثمان صحرائی

بحران عباس زاده

مهدی آژیر کفاش

حبیب فردی

رضا اقول

ناصر نورانی

فرهاد سلیمانی

ابراهیم عزیز اقدم

علی عزیز اقدم

صالح خضری

بایزید مهرپور

کمال خاکزاد

مولود اسماعیلی مهرجا

سعید آرمیت

اکبر ایازی

پورفرهاد حاتمی

سعید تنها

ابراهیم طال

جبار امانی

ایوب رئوفی

ابراهیم حصار

رمضان شیخلو

یونس باپیری

ناجی عمرزاده

ساجی عمرزاده

علی حسینی

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106
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1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

اتهاماتهام محل حبسمحل حبس ردیفردیف مشخصاتمشخصات

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

رشید کرامت

یوسف عادلی

محمد عزم

پیمان محمدی

ایرج احمدی

رحیم برین

سیامك اوجأیی

ابراهیم ولی لو

خدر اعوذ

رحیم پژوهی دل

کرم رسایی

محبوبه نصیری

فاطمه رسولی

مژگان ضارب زمان

شرافت بیگوند

رقیه قدیمی

کبری حسینی

شهال قره داغی

رحیمه رحیمی

سدابه کتاب آالهی

فاطمه حداد

اختر محمدی

اختر محمد زاده

افسانه فدایی

ریحانه جباری

فاطمه فیروز بخش

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

اکرم مهدوی

آزیتا مالهاشمی

سمانه سهرابی

عشرت فرحزادی

مژگان نوری

سمیه مكرمی

مریم قوچوند

اکبر دوری

جواد ابطال

افشین برواتی

عبدالرحمان رسانه

شكور کی خواه

لطیف براهویی

شیر محمد قنبر زهی

ناصر عمر زهی

اکبر فالحوند

محمد محسن ریگی

محمود شه بخش

غالم شهرکی

احمد شه بخش

علی عرب

امید پیری

علیرضا دهمرده

ایمان گلوی

غالم رسول فخیره

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

قتل

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

قتل

مواد مخدر

قتل

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

مواد مخدر

قتل

قتل

قتل

قتل

مواد مخدر

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان قرچك ورامین

زندان طبس

زندان طبس

زندان طبس

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

زندان زاهدان

 6- سایر مجازات های ظالمانه و بیرحمانه

     اجرای احكام شالق، قطع عضو- قصاص عضو و سنگسار که از مصادیق شكنجه محسـوب می شـود، علی رغم مغایرت بـا اسـتانداردهای حقـوق 

بشری در ایران به کررات اجرا شده است. قطع عضوی از بدن، که معموالً برای سارقین اجرا می شود و یا اجرای حكم شالق که برای اعمال منافی عفت 

و حتی انتقاد از ریاست جمهوری را شامل می شود، از موارد نقض حقوق بشر در سال گذشته بوده است.

100     اجرای حكم شالق دو شهروند برازجانی به اتهام سرقت در میدان مرکزی این شهر و یا اجرای حكم  ضربه شالق یك زندانی محكوم بـه اعدام 

34به نام “گیتی مرامی”  ساله در محوطه ی زندان قرچك ورامین پیش از اجرای حكم اعدام و صدور حكم قطع دسـت شـش نفر در شـیراز از جمله این 

موارد است.

     تایید حكم سنگسار زهرا پورساعی فرزند حسن و علی ساعی باشسیز فرزند حسن، که در سال نود ویك، توسط شعبـه ی دوم دادگاه کیفری اسـتان 

آذربایجان شرقی محاکمه و به اتهام زنای محصن و محصنه با این مجازات مواجه شدند از جانب شعبه ی هفتم دیوان عالی کشور هم از دیگر موارد اهم 

نقض حقوق بشر در این بخش بود. 
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     قصاص عضو نیز از دیگر مواردی بود که دستگاه قضایی بر اساس قـانون مجازات اسـالمی صادر نموده اسـت، هیات قـضات شعبـه71 

دادگاه کیفری استان تهران، در حكمی به قصاص چشم و گوش متهمی که اقدام به اسید پاشی بر روی دختر جوانی کرده بود؛ رای دادند.

     مرگ مشكوك ابوالفضل رجبی، جوان 20 سـاله اهل میانه که در دهم مرداد ماه سـال جاری توسـط ماموران کالنتری 13میانه بـه اتهام 

سرقت چند دستگاه موتور سیكلت بازداشت شده بود، پس از سه روز بازداشت در محـل کالنتری، از جمله مواردی بـود که دسـتگاه قـضایی 

کشور در پیگیری آن اقدامات الزمه را انجام نداد، مسئوالن علت مرگ وی را خودکشی اعالم کرده اند اما شواهد امر حـاکی از بـدرفتاری بـا 

این زندانی در زمان بازداشت است، پدر وی در خصوص آخرین مالقات با فرزندش می گوید: “من شنبه او را دیدم سالم بود، مشكلی نداشت. 

یكشنبه که به کالنتری رفتم به من گفتند که او خودش را کشته است.” دادستان میانه نیز هر گونه بدرفتاری و شـكنجه این زندانی را تكذیب 

و علت مرگ وی را خودکشی به وسیله بند “شلوار کُردی” اعالم کرده و انگیزه خودکشی متهم را باال بودن تعداد موتورهای سرقت شده ذکر 

کرده است.

37     ابوالفضل رجبی در حالی72 ساعت در بازداشتگاه “کالنتری 13 میانه” نگهداری شده است که برابر با مقرراتی چون ماده  و قـانون  33

آئین دادرسی کیفری می بایست قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تایید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی رسیده باشد 

و کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دالیل آن و حق اعتراض متهم در متن قـرار ذکر شـود. هم چنین 

طبق اصل 32 قانون اساسـی، هیچ کس را نمی توان دسـتگیر کرد، مگر بـه حـكم و ترتیبـی که قـانون معین می کند. در صورت بازداشـت، 

موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتباً به متهم ابالغ و تفهیم شود و حـداکثر ظرف مدت بیسـت و چهار سـاعت پرونده مقـدماتی بـه 

مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شـود. در اولین ماده 

از آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت هم آمده است که هیچ متهمی نباید بیش از 24سـاعت در بازداشـتگاه کالنتری نگهداری شـود و 

ضابطین دادگستری مكلفند پس از آن بالفاصله پرونده را بـه همراه متهم بـه مرجع قـضایی اعزام کنند و این مرجع چنانچه ادامه بازداشـت 

متهم را جایز دانست پس از تفهیم اتهام به متهم و صدور قرار بازداشت موقت بـرای وی، متهم را بـه بازداشـتگاه های موقـت تحـت نظارت 

سازمان زندان ها اعزام نماید.

     یكی از عوامل موثر در تكرار چنین مواردی ریشه در عدم پیگیری جدی و قاطع دستگاه قـضایی کشـور در موارد مشابـه پیشـین دارد که 

حاشیه امنی برای ماموران اجرایی ایجاد کرده تا به اقدامات خودسرانه ای از این قبیل بپردازند. پرونده ستار بهشتی یكی از آن موارد اسـت که 

سال گذشـته بـا پیگیری های وکیل خانواده راه بـه جایی نبـرد، خانم گیتی پورفاضل اعالم کرد که دادگاه اتهام قـتل عمد سـتار بهشـتی را 

نپذیرفته و پرونده مذکور بسته شده است. وی گفته است که برای رسـیدگی بـه اتهام قـتل شبـه عمد، بـاید مجدداً طرح دعوا کنیم. عبـاس 

جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقالب پیش تر درباره پرونده ی فوت این وبالگ نویس گفته بود: “بازپرس پرونده تحقیقات خود را 

انجام داده و به زودی برای متهمان پرونده پس از اخذ آخرین دفاع کیفرخواست صادر خواهد شد.”

     از سوی دیگر غالمحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، از صدور حكم پرونده ی “کهریزك” خبر داد. بر اساس حكم شعبـه ی 

76200 دادگاه کیفری تهران سـعید مرتضوی، متهم ردیف اول این پرونده، بـه اتهام “گزارش خالف واقـع” بـه  هزار تومان جریمه نقــدی 

محكوم و از “اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی” تبرئه شده است.

7- مصونیت از مجازات
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بخش پنجم : حقوق زنان

     در سال 1392 نیز هیچ پیشرفتی در خصوص حقوق زنان حاصل نشده است. قوانین ایران هم چنان بر نابرابری زنان با مردان اسـتوار اسـت، تمكین 

اجباری زن از همسرش، عدم تغییر تابعیت همسر و فرزندان زنان ایرانی که با شـهروندانی بـا تابـعیت خارجی ازدواج کرده اند، از جمله موارد تبـعضی در 

قوانین کشور است که بر نابرابری زنان با مردان داللت دارد.

     عدم وجود قوانین حمایتی از مشارکت زنان در زندگی اجتماعی از دیگر مواردی است که در ایران رعایت نمی شـود، علی رغم این که 49% جمعیت 

کشور را زنان تشكیل می دهند، اما تنها نُه نماینده زن در مجلس شورای اسالمی حضور دارند و با وجود پیشرفت در امر تحصیل زنان، هم چنان قـوانین 

تبعیض آمیز از مشارکت سیاسی ایشان جلوگیری می کند؛ عدم حضور زنان در شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و رد صالحیت ایشان 

برای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان کماکان به قوت خویش باقی مانده است.

     توقیف خودرو زنان بدحجاب، بازداشت 50 زن در مقابل درب استادیوم آزادی که اصرار داشتند در جشن صعود تیم ملی به جام جهانی شرکت کنند و 

یا رد صالحیت نینا سیاهكالی مرادی منتخب شورای شهر قزوین به علت عدم رعایت شئونات اسالمی، از جمله مورادی بـود که در سـال گذشـته روی 

داد. سب بالتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در جریان سفرش به ایران از مقامات ایران خواست ترتیبات حـضور زنان در اسـتادیوم های ورزشـی 

فوتبال را فراهم کنند، امری که تا کنون با بی توجهی مسئولین همراه بوده است.

     به عالوه، دیدار کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان سفرش به ایران با فعالین حقـوق زنان واکنش های گروه های تندرو 

مخالف اصالحات را در پی داشت، قوه قضائیه ایران در اقـدامی عجیب بـه وزیر امور خارجه در مورد این دیدار تذکر داده اسـت که نشـانگر وجود نگاهی 

امنیتی به مسئله زنان و فعالین این عرصه است.تالش فعالین حقوق زنان برای برابری جنسیتی بر اسـاس قـوانین بـین المللی چون پیمان نامه حقـوق 

مدنی و سیاسی با سرکوب و بازداشت آنها همراه بوده است.

     ایران استاندارهای زندگی برای پرورش و رشد کودکان را مورد توجه قرار نمی دهد، بر اساس آمارهای غیر رسـمی نزدیك بـه هفت میلیون کودك 

کار در ایران وجود دارد، ترك تحصیل کودکان به اشتغال ایشان در سنین رشد به کارهای سخت و زیان آور در سال گذشته نیز گزارش شـده اسـت. بـه 

گفته باقرزاده رئیس سـازمان نهضت سـوادآموزی، سـاالنه 20 هزار دانش آموز از تحـصیل بـاز می مانند که بـخش عمده ی دانش آموزان بـازمانده از 

تحصیل در حاشیه ی شهرها زندگی می کنند. این گزارش می افزاید که دانش آموزان بازمانده از تحصیل در پایتخت نیز، از این قاعده مستثنی نیستند و 

در حاشیه شهر با خانواده ای آسیب دیده زندگی می کنند که خانواده به آنها اجازه ورود به مدرسه را نمی دهد.

     نتیجه ی آزمایشات پزشكی در جریان یك تحقیق محلی بر روی هزار کودك کار ساکن تهران، نشان داد که 5 درصد آنها بـه ایدز مبـتال هسـتند و 

بیشترشان هم هپاتیت دارند. افراد مورد مطالعه بین10 تا 18 سال سن داشته اند.

     محمد دیمه ور، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ایران، از وجود 39 هزار دانش آموز بـازمانده از تحـصیل در سـال جاری خبـر داد. اکثر این 

کودکان پس از ترك تحصیل به بازار کار روی می آورند.

     مجلس شورای اسالمی الیحه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن ازدواج فرزند خوانده با سرپرست(پدر خوانده)، بـنا بـه رای دادگاه امكان پذیر 

خواهد بود. این تصمیم واکنش های گسترده ای را از سوی کارشناسان و فعاالن حوزه ی کودك در پی داشت چرا که ایشـان معتقـدند وجود دو ماده ی 

2227 و  تبعات منفی گسترده ای بر کودکان فرزند خوانده خواهد داشت.

      علی رغم تغییر قـانون مجازات اسـالمی در مورد صدور و اجرای حـكم اعدام در مورد کودکان مقـامات قـضایی هنوز نمی توانند تضمین کنند که 

بخش ششم: حقوق کودکان
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17کودکان در ایران اعدام نمی شوند، در اسفند ماه سال  یك سایت محلی گزارش داد پسری که در سن  سـالگی در شهرسـتان جویبـار مازندران  1392

اقدام به قتل پسر عموی خود کرده بود در پی عدم رضایت پدر بزرگش در این شهرستان اعدام شد.

     بازداشت ها و خشونت های هدفمند ارگان های امنیتی و قضایی جمهوری اسالمی همچنان متوجه اقلیت های دینی در ایران است. در ایران اقلیت 

ها دو قسم رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیر رسمی هستند که تحت فشـارهای بیشـتری قـرار دارند، آن ها از انجام 

مناسك دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هسـتند، هم اکنون هفت تن از رهبـران این آئین که امور بـهائیان را در این 

کشور اداره می کردند، در زندان های اوین و رجایی شهر به سر می برند و دهها تن از پیروان آن نیز در زندان های کشور از جمله سمنان، مشـهد، تهران، 

کرج و غیره متحمل حبس های طوالنی شده اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحـیان نیز بـا محـدودیت هایی زیادی مواجه هسـتند، جمهوری 

اسالمی تنها عبادت اقلیت های قومی عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سـوی ایشـان 

26جرم تلقی می شود. در سال  دو تن از اقلیت های ارمنی تبار به دلیل برگزاری کالس های دینی بـرای نوکیشـان، بازداشـت شـدند.ماده  و   13 1392

قانون اساسی جمهوری اسالمی، مسیحیت را به رسمیت می شناسد و به مسیحیان حق عبـادت و ایجاد انجمن را داده اسـت اما بـرخورد بـا مسیحـیان 

پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می شود، آن ها که اکثرا در مناطق 

حاشیه ای کشور زندگی می کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی از جمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم 

هستند.

     حسن روحانی در مناظرات و وعده های انتخاباتی به برابری حقوق شهروندی ایرانیان تاکید کرده است، این رئیس جمهور برای اولین بار فردی را به 

عنوان دستیار ویژه خود برای رسیدگی به امور اقلیت های دینی و مذهبی انتخاب کرده است. انتشار منشور حقـوق شـهروندی و اختصاص چند بـند بـه 

اقلیت های دینی و مذهبی، گام مثبت دیگری بود که رئیس جمهور جدید ایران در این زمینه برداشته اسـت. هر چند که تبـلیغ آئین بـرای مسـلمانان از 

سوی اقلییت ها همچنان به صورت غیر رسمی ممنوع است.

     حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر خالف وعده های پیشین (برابری برای همه ایرانیان) در اظهاراتی اعالم نمود: “دولت خواستار آن اسـت که 

جایگاه همه ادیانی که قانون اساسی آنها را به رسمیت شناخته، حفظ و پیروان این ادیان بتوانند به حقوق مشروع خود برسند و در این راستا اگر مشـكلی 

هم وجود دارد، باید رفع شود.” از آن جایی که بهائیان جزء دین های رسمی کشور نیستند اظهارات آقای روحانی امید پیروان این آئین را بـه تغییراتی که 

انتظار داشتند، نا امید کرد.

     بهائیان ایران پس از انقالب فرهنگی در دانشگاه ها از تحصیل عالی در دانشگاه های ایران محروم هستند، عده ای از بهائیان برای مقابـله بـا اخراج 

1390دانشجویان بهایی در سال  اقدام به تاسیس موسسه آموزش عالی آنالین نمودند، اما دستگاه قضایی کشور در خرداد ماه سـال  کلیه مدیران  1366

و اساتید آن را بازداشت کرد، کامران مرتضایی، کیوان رحیمیان، فواد مقدم، امان اللـه مستقـیم، شـاهین نگاری، نوشـین خادم، فاران حسـامی، کامران 

رحیمیان، ریاض سبحانی، رامین زیبایی، فرهاد صدقی و محمود بادوام افرادی بودند که در این رابطه احكام سـنگینی دریافت کردند، سـال گذشـته دو 

شهروند بهایی مرتبط با این دانشگاه به نام های طلوع گلكار و نسیم باقری بازداشت و به ترتیب به پنج سال و چهار سال حبس تعزیری محكوم شدند.

     اخراج معدود دانشجویان بهایی در دانشگاه های کشور نیز در سال گذشته ادامه داشت. آزیتا ممتاز، نیلیسا یحیوی، فراز روحانی، آیدا بـندی، فرشـاد 

1- بهاییان

بخش هفتم: آزادی مذهب
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1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

فرزان، نوید کیهانی راد، سما هاشمی و سـتایش اسـدی، از جمله دانشـجویان بـهایی بـودند که بـه دلیل اعتقـادات مذهبـی از دانشـگاه اخراج شـدند.

و اعالمیه  27انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امكان پذیر نیست و به همین دلیل حق تحصیل یكی از حقـوق بـنیادی بشـر در مواد  26

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد  ، و  میثاق بـین المللی حقـوق اقـتصادی، اجتماعی و فرهنگی  15جهانی حقوق بشر، بند 2 ماده  14 13 19

است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشـاء ملی 

یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته شده و بر آن تاکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امكانات و تسهیالت الزم را بـرای ایجاد 

شرایط مناسب جهت بهره مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقـتصادی و 

فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می گیرد، مرتفع سازند.

     پیرامون نقض حقوق بهائیان در کشور هم، بایستی به تخریب گورستان بهاییان در سنندج با بولدزر اشاره کرد. طبق حكم دادگاهی در شهر سـنندج 

1372زمین قبرستان بهاییان شهر مزبور را که از سال شمسی از طرف مسئولین شهر و شهردار وقت در اختیار شهروندان بهایی قـرار گرفته بـود، تحـت 

عنوان تصرف عدوانی از مالكیت بهاییان خارج نموده و گورستان مذکور تخریب شد، غسل و دفن اجساد بهاییان شهر تبریز با تابوت نیز ممنوع شـد، این 

ممانعت بعد از فوت خانم فاطمه سلطان زارعی از طرف گورستان تبریز (وادی رحمت) به بهائیان اعالم شد.

     اکثر بهائیان ایران به دلیل اجرای مناسك مذهبی خود با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه می شوند این در حالی است که مطابـق اسـتانداردهای جهانی 

آموزش اعتقادات مذهبی از جمله آزادی تاسیس حوزه های علمی، مدارس مذهبی و آماده کردن و توزیع کتب مذهبی و یا داشـتن انتشـارات از حقـوق 

محافظت شده اقلییت ها محسوب می شود و بهائیان ایران نیز می بایست از آن بهره مند شوند.

     ممانعت از کسب و کار بهائیان یكی دیگر از فشارها و آزار و اذیت هایی است که بهائیان سال گذشـته نیز بـا آن مواجه بـودند، پلیس اداره اماکن که 

وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهائیان را بـه دلیل 

عدم اجازه کسب، پلمپ کردند. سال گذشته گزارشاتی از شهرهای تنكابن، کرج، بجنورد مبنی بر پلمپ محل کسب بهائیان دریافت شده است.

37     بر اساس آمار ثبت شده در دیتابیس مجموعه فعاالن حقوق بشـر در ایران،  تن از شـهروندان بـهائی در سـال گذشـته از سـوی نهادهای امنیتی 

1010بازداشت شدند و دستگاه قضایی کشور نیز برای  تن از ایشان مجموعا  ماه حبـس تعزیری صادر کرده اسـت. در جدول زیر سـعی شـده اسـت  28

اسامی کسانی جمع آوری شود که در سال گذشته به دلیل ایمان خود به این آئین، در زندان های کشور تحمل حبس کردند.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

اردشیر فنائیان

آرمان مختاری

افراسیاب سبحانی

افروز روحی

افشین ایقانی

افشین حیرتیان

امان اللـه مستقیم

امید پیراسته

اورخش هدایتی

ایقان شهیدی

بابك زینلی

بنفشه فردوسیان

بهروز توکلی

بهفر خانجانی

پریسا شهیدی

تبلیغ علیه نظام

تبلیغ علیه نظام

تبلیغ علیه نظام

نامعلوم

تبلیغ علیه نظام

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی

تشكیل و اداره تشكیالت غیرقانونی، عضویت در تشكیالت غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام

نامعلوم

نامعلوم

عضویت در گروه غیرقانونی، تبلیغ علیه نظام

نامعلوم

نامعلوم

جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی

عضویت در جامعه بهایی

نامعلوم

زندان مرکزی سمنان

زندان وکیل آباد مشهد

زندان مرکزی سمنان

اصفهان

زندان مرکزی سمنان

زندان رجایی شهر کرج

زندان رجایی شهر کرج

سمنان

سمنان

زندان رجایی شهر کرج

بندر عباس

اصفهان

زندان رجایی شهر کرج

زندان مرکزی سمنان

گرگان

1392 بهمن ماه  24

1392 بهمن ماه  26

1391 اردیبهشت ماه  25

1392 مهر ماه  24

1390 شهریور ماه  21

1390 مرداد ماه  29

1392 خرداد ماه  9

1392 آبان ماه  29

1392 آبان ماه  29

1391فروردین 

1392 فروردین  26

1392 مهرماه  24

1387 اردیبهشت  25

1390 خرداد ماه  1

1392 اردی بهشت  17

نه ماه حبس

شش ماه حبس

یك سال حبس

بازداشت موقت

سه ماه و یك روز حبس

چهار سال حبس

پنج سال حبس

بازداشت موقت

بازداشت موقت

پنح سال حبس

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بیست سال حبس

چهار سال حبس

بازداشت موقت

محل حبساتهام مدت محكومیتتاریخ بازداشتمشخصاتردیف
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

پویا نبیانیان

پیام مرکزی

پیمان صراف

پیمان کشفی

جالیر وحدت

جمالدین خانجانی

حسن بذرافكن

حمید اسالمی

حوریه محسنی

داور نبیل زاده

دایان صراف

دیدار رئوفی

رامین زیبایی

رحمان وفایی

روزیتا واثقی

روناك سماوات

ریاض سبحانی

ژینوس رحیمی

سروش فیروزیان

سعید رضایی

سمیه بختیاری

سونیا احمدی

سیامك صدری

سیما اشراقی

شاهرخ طائف

شاهین نگاری

شمیم اتحادی

شهرام چینیان میاندوآب

صمیم زارعی

عادل فنائیان

عادل نعیمی

اللـهعزیز  سمندری

عفیف نعیمی

فاران حسامی

فتانه نبیل زاده

فرهاد صدقی

فرهاد فهندژ

فرهمند ثنایی

فریبا کمال آبادی

فواد خانجانی

عضویت در جامعه بهایی

تشكیل و اداره تشكیالت غیرقانونی، عضویت در تشكیالت غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام

نامعلوم

عضویت در گروه غیر قانونی و بر انداز

عضویت در گروه غیر قانونی و بر انداز

جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی

نامعلوم

عضویت در جامعه بهایی

نامعلوم

عضویت در جامعه بهاییان ایران و تبلیغ آیین بهایی

تشكیل و اداره تشكیالت غیرقانونی، عضویت در تشكیالت غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام

اتهام تبلیغ آئین بهایی

نامعلوم

تشكیل و اداره تشكیالت غیرقانونی، عضویت در تشكیالت غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام

عضویت در جامعه بهائی

نامعلوم

جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی

نامعلوم

عضویت در جامعه بهائی

تشكیل و اداره تشكیالت غیرقانونی، عضویت در تشكیالت غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام

عضویت در جامعه بهائی

عضویت در جامعه بهائی

از اساتید دانشگاه علمی بهاییان و به جرم همكاری با این دانشگاه

تبلیغ علیه نظام، عضویت در تشكیالت بهایی، توهین به مامور، نشر اکاذیب و نگهداشتن تجهیزات ماهواره ای

عضویت در جامعه بهائی، اجتماع و تبانی

نامعلوم

تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی

تشكیل و اداره تشكیالت غیرقانونی، عضویت در تشكیالت غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام

عضویت در جامعه بهائی، اجتماع و تبانی

جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی

عضویت در جامعه بهائی، اجتماع و تبانی

نامعلوم

مرتبط با موسسه آموزش عالی بهاییان

تشكیل و اداره تشكیالت غیرقانونی، عضویت در تشكیالت غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام

تشكیل و اداره تشكیالت غیرقانونی، عضویت در تشكیالت غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام

جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی

دانشجوی محروم از تحصیل به علت اعتقاد به دیانت بهایی

زندان مرکزی سمنان

زندان رجایی شهر کرج

مشهد

زندان رجایی شهر کرج

زندان وکیل آباد مشهد

زندان رجایی شهر کرج

شیراز

زندان عادل آباد شیراز

زندان وکیل آباد مشهد

زندان وکیل آباد مشهد

مشهد

زندان رجایی شهر کرج

زندان رجایی شهر کرج

زندان عادل آباد شیراز

زندان وکیل آباد مشهد

تهران

زندان رجایی شهر کرج

زندان اوین

شیراز

زندان رجایی شهر کرج

تهران

زندان وکیل آباد مشهد

زندان رجایی شهر کرج

زندان وکیل آباد مشهد

زندان رجایی شهر کرج

زندان رجایی شهر کرج

زندان مرکزی یزد

زندان رجایی شهر کرج

سنندج

زندان مرکزی سمنان

زندان رجایی شهر کرج

زندان رجایی شهر کرج

زندان رجایی شهر کرج

زندان اوین

اصفهان

زندان رجایی شهر کرج

زندان رجایی شهر کرج

زندان رجایی شهر کرج

زندان اوین

زندان رجایی شهر کرج

1391 دی ماه  2

1391آذر ماه 

1392 مهرماه  22

1389بهمن ماه 

1389 آبان ماه  2

1387 اردیبهشت ماه  25

1392 شهریور ماه  20

1391 تیر ماه  24

1392 آبان ماه  26

1389 تیرماه  22

1392 مهرماه  22

1391 مهرماه  24

1390 خرداد ماه  1

1391 تیرماه  24

1389اسفند ماه 

1392 اردیبهشت ماه  5

1390خردادماه 

1392  تیر ماه 31

1392 اسفند ماه  25

1387 اردیبهشت ماه  25

1392 اردیبهشت ماه  4

1391شهریور ماه 

1391آذر ماه 

1389 آبان ماه  2

1390دی ماه 

1392 دی ماه  24

1391 اسفند ماه  26

1390 دی ماه  25

1392 تیرماه  18

1391 خرداد ماه  21

1391تیرماه 

1391 تیر ماه  17

1387 اردیبهشت ماه  25

1390تابستان 

1392 مهرماه  30

1390 خرداد ماه  1

1391 مهرماه  26

1391آذر ماه 

1387 اردیبهشت ماه  25

1390 دی ماه  27

هفت سال حبس

پنج سال حبس

بازداشت موقت

چهار سال حبس

پنج سال حبس

بیست سال حبس

بازداشت موقت

سه سال حبس

شش ماه حبس

پنج سال حبس

بازداشت موقت

سه سال حبس

چهار سال حبس

سه سال حبس

پنج سال حبس

بازداشت موقت

چهار سال حبس

یك سال حبس

بازداشت موقت

بیست سال حبس

بازداشت موقت

پنج سال حبس

پنج سال حبس

پنج سال حبس

چهار سال حبس

چهار سال حبس

سه سال حبس

هشت سال حبس

بازداشت موقت

شش سال حبس

ده سال حبس

پنج سال حبس

بیست سال حبس

چهار سال حبس

بازداشت موقت

چهار سال حبس

ده سال حبس

پنج سال حبس

بیست سال حبس

چهار سال حبس

29

عضویت در جامعه بهایی

عضویت در جامعه بهایی

عضویت در جامعه بهایی
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56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

فواد فهندژ

فواد مقدم

کامران رحیمیان

کامران مرتضایی

کمال کاشانی

کوروش زیاری

کیوان رحیمیان

گلرخ فیروزیان

لوا خانجانی

محمود بادوام

مژده ظهوری

مسعود وجدانی

منوچهر خلوصی

مهوش ثابت

نعیم هدایتی

نوا خلوصی

نورا فالح

نورا نبیل زاده

نوشین خادم

نوید خانجانی

نیكا خلوصی

الهام موقن

وحید تیزفهم

یكتا فهندژ

تشكیل و اداره تشكیالت غیرقانونی، عضویت در تشكیالت غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام

عضویت در جامعه بهائی، اجتماع و تبانی

عضویت در جامعه بهائی، اجتماع و تبانی

از مدیران  موسسه آموزش عالی بهاییت

تشكیل و اداره تشكیالت غیرقانونی، عضویت در تشكیالت غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام

تشكیل و اداره تشكیالت غیرقانونی، عضویت در تشكیالت غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام

اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ی ضاله ی بهاییت و موسسه ی علمی

عضویت در جامعه بهایی

عضویت در جامعه بهایی

تشكیل و اداره تشكیالت غیرقانونی، عضویت در تشكیالت غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی

نامعلوم

تبلیغ علیه نظام، عضویت در تشكیالت بهایی

نامعلوم

از اعضای دانشگاه آنالین بهاییان

نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام عضویت در جمعیت غیر قانونی

تبلیغ علیه نظام، عضویت در تشكیالت بهایی

نامعلوم

جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی

زندان رجایی شهر کرج

زندان رجایی شهر کرج

زندان رجایی شهر کرج

زندان رجایی شهر کرج

زندان رجایی شهر کرج

زندان رجایی شهر کرج

زندان رجایی شهر کرج

زندان مرکزی سمنان

زندان اوین

زندان رجایی شهر کرج

گرگان

سمنان

مشهد

زندان اوین

مشهد

زندان وکیل آباد مشهد

شیراز

زندان وکیل آباد مشهد

زندان اوین

زندان رجایی شهر کرج

زندان وکیل آباد مشهد

سمنان

زندان رجایی شهر کرج

زندان عادل آباد شیراز

1391آذر ماه 

1391 دی ماه  28

1392 شهریور ماه  22

1390خرداد ماه 

1391آذر ماه 

1391آذر ماه 

1391 شهریور ماه  25

1391 اسفند ماه  19

1391 شهریور ماه  4

1390 خرداد ماه  1

1392 دی ماه  3

1392 آبان ماه  29

1392 آذر ماه  8

1386 اسفند ماه  15

1392 مردادماه  22

1391 مهرماه  5

1392 تیر ماه  17

1389 تیرماه  1

1390 خرداد ماه  1

1390بهمن ماه 

51391 مهرماه 

1392 آبان ماه  29

1387 اردیبهشت ماه  25

1392 اسفند ماه  25

پنج سال حبس

پنج سال حبس

چهار سال حبس

پنج سال حبس

پنج سال حبس

پنج سال حبس

پنج سال حبس

شش ماه حبس

دو سال حبس

چهار سال حبس

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بیست سال حبس

بازداشت موقت
چهار سال و شش ماه حبس

بازداشت موقت

پنج سال حبس

چهار سال حبس

دوازده سال حبس

شش سال حبس

بازداشت موقت

بیست سال حبس

بازداشت موقت

2- مسیحیان

     فشار دستگاه های امنیتی و قضایی بر کلیساها در سال گذشته نیز ادامه داشت. ماموران امنیتی حكومت ایران، صبح روز سه شنبه31 اردیبهشت ماه 

1392، با مراجعه به کلیسای جماعت ربانی تهران (مرکز) واقع در خیابان طالقانی، ضمن بازداشت روبرت آسریان، یكی از رهبران کلیسا، بـا تفتیش این 

محل و بازجویی از کارکنان آن، برگزاری هر گونه مراسم را در کلیسا تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کردند.

     اقدام مسئوالن امنیتی در ادامه سلسله محدودیت هایی است که کلیساهای تبشیری رسمی در چند سال گذشـته بـا آن مواجه بـوده اسـت. پیشـتر 

وزارت اطالعات از مسئوالن و رهبران کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، درخواسـت کرده بـود تا فهرسـت اعضای این کلیسـا را بـه همراه سـایر 

مشخصات ایشان منجمله شماره ملی، در اختیار این وزارت خانه قرار دهند.

     همچنین کلیسای پروتستان عمانوئیل و کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران، به درخواست وزارت اطالعات، از برگزاری هرگونه مراسم دینی بـه 

1388زبان فارسی در روزهای جمعه منع شده اند. کلیسای جماعت ربانی مرکز نیز در سال  مجبور شد بـه خواسـته ی وزارت اطالعات در این خصوص 

تن دهد. در ادامه ی فشارها بر کلیساهای کشور و تعطیل کردن کلیساهایی که عمدتاً مسیحیان فارسی زبان در آن حضور دارند، کلیسـای سـاختمانی و 

رسـمی پطرس مقـدس در تهران درهای خود را بـه روی ایمانداران و نوکیشـان مسیحـی فارسـی زبـان بسـت و حـضور ایشـان را ممنوع اعالم کرد.

صدور احكام حبس برای مسیحیان ایران نیز در سال گذشـته ادامه داشـت؛ در یكی از مهم ترین احـكام یك شـهروند ایرانی- آمریكایی بـه نام سـعید 

عابدینی از سوی دستگاه قضایی به هشت سال حبس قطعی به اتهام تشكیل کلیسا محكوم شد.
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      با این که در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته شده ولی عملكرد حكومت در برابر تبلیغات دینی و 

اجرای مناسك مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشـی 

برای نقض حقوق اقلیت های مذهبی و دینی در ایران بوده است. در قانون اساسـی ایران مذهب شـیعه جعفری تنها مذهب رسـمی ایران بـوده و ارگان 

های مذهبی و امنیتی حكومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حكومتی قـلمداد می کنند و این مسـئله 

یكی از عمده دالیلی است که حاکمیت به واسطه ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسـای آنان، راه را بـرای تبـلیغات دینی این 

اقلیت مذهبی، سد می کند.

22     بر اساس آمار ثبت شده در دیتابیس مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران،  تن از شهروندان مسیحـی در سـال گذشـته از سـوی نهادهای امنیتی 

128بازداشت شدند و دستگاه قضایی کشور نیز برای  تن از ایشان مجموعا  ماه حبس تعزیری و  ماه حبس تعلیقـی صادر کرده اسـت. در جدول  768 18

زیر سعی شده است اسامی کسانی جمع آوری شود که در سال گذشته به دلیل ایمان خود به این آئین در زندان های کشور تحمل حبس کردند.

محل حبساتهام مدت محكومیتتاریخ بازداشتمشخصاتردیف

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

میترا زحمتی1

مریم جلیلی

ابراهیم فیروزی

فرشید فتحی

مصطفی بردبار

سعید عابدینی

فرهاد سبكروح

شهناز جیزان

ناصر ضامن دزفولی

داود علیجانی

وحید حكانی
مجتبی سیدعالالدین حسین

محمدرضا پرتویی

همایون شكوهی

سروش سرایی

محمد روغنگیر

مسعود رضایی

بهنام ایرانی

روبرت آسریان

محمدرضا قدیری

محمدرضا فرید

سعید صافی

فرشید مدرس اول

محمدرضا پیری

یاشار فرزین نو

مسعود میرزایی

سوادا آغاسر

عضویت در گروه غیرقانونی

عضویت در گروه غیرقانونی

فعالیت های تبلیغی

عضویت در تشكل ضد امنیتی، اجتماع و تبانی

عضویت در تشكل ضد امنیتی، اجتماع و تبانی

تشكیل کلیساهای خانگی 

تبلیغ علیه نظام

تبلیغ علیه نظام

تبلیغ علیه نظام

تبلیغ علیه نظام

تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی

تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی

تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی

تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی

نا معلوم

نا معلوم

نا معلوم

اقدام علیه امنیت ملی تبلیغ علیه نظام

نا معلوم

نا معلوم

نا معلوم

نا معلوم

نا معلوم

نا معلوم

نا معلوم

نا معلوم

نا معلوم

بند نسوان اوین

بند نسوان اوین

زندان اوین

350بند  زندان اوین

350بند  زندان اوین

رجایی شهر کرج

کارون اهواز

کارون اهواز

کارون اهواز

کارون اهواز

زندان عادل آباد شیراز

زندان عادل آباد شیراز

زندان عادل آباد شیراز

زندان عادل آباد شیراز

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

ندامتگاه مرکزی کرج

209بند  اوین

اداره اطالعات اصفهان

اداره اطالعات اصفهان

اداره اطالعات اصفهان

اداره اطالعات تبریز

اداره اطالعات تبریز

اداره اطالعات تبریز

350بند  زندان اوین

350بند  زندان اوین

1390 آذرماه  14

1390 آذرماه  14

1391 اسفند ماه  17

1389 دی ماه  5

1391 دی ماه  7

1391مهرماه 

1390دوم دی ماه 

1390دوم دی ماه 

1390دوم دی ماه 

1390دوم دی ماه 

1390 بهمن ماه 19

1390 بهمن ماه 19

1390 بهمن ماه 19

1390 بهمن ماه 19

1391 مهرماه  21

1391 مهرماه  21

1391 مهرماه  21

1389 فردوردین  25

1392 اردیبهشت ماه  31

1392 خرداد  8

1392 خرداد  8

1392 خرداد  8

تیرماه  20

تیرماه  20

تیرماه  20

1392سی ام مردادماه 

1392سی ام مردادماه 

دو سال و شش ماه

دو سال و شش ماه

یك سال حبس و دو سال تبعید به یكی از شهرهای مرزی

شش سال حبس تعزیری

ده سال حبس تعزیری

هشت سال حبس تعزیری

یك سال حبس تعزیری

یك سال حبس تعزیری

یك سال حبس تعزیری

یك سال حبس تعزیری

سه سال و هشت ماه زندان

سه سال و هشت ماه زندان

سه سال و هشت ماه زندان

سه سال و هشت ماه زندان

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

پنج سال و هشت ماه حبس تعزیری

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت
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محل حبساتهام مدت محكومیتتاریخ بازداشتمشخصاتردیف

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

نسیم زنجانی

علیرضا سیدیان

وریر آوانسیان

رسول عبداللهی

کیاوش ستوده

جمشید جباری

حسین ساکتی آرامسری

امینه معال

فاطمه باقری

سلیمه رحیمی

محمد بهرامی

حسین اعتمادی فر

رحمان بهمنی

حسین بارون زاده

امین خاکی

احمد بازیار
امیر حسین نعمت اللهی

مستانه رستگاری

فائقه نصر الهی

ادی رومرو

نا معلوم

اجتماع و تبانی به قصد اخالل در امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام

اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران

اجتماع و تبانی و تبلیغ برای مسیحیت

نا معلوم

نا معلوم

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

بند نسوان زندان اوین

350بند  زندان اوین

209بند  اوین

350بند  زندان اوین

اطالعات سپاه کرمان

اطالعات سپاه کرمان

ندامتگاه مرکزی کرج

اطالعات شوش

اطالعات شوش

اطالعات شوش

اطالعات شوش

اطالعات شوش

اطالعات شوش

اطالعات شوش

اطالعات شوش

اطالعات تهران

اطالعات تهران

اطالعات تهران

اطالعات تهران

اطالعات تهران

1392 تیر ماه  21

1390 اسفند ماه سال  24

1391 دی ماه  7

1389 دی ماه  5

92 آذرماه  11

92 آذرماه  11

1392یكم مرداد ماه 

1392 اسفند ماه  14

1392 اسفند ماه  14

1392 اسفند ماه  14

1392 اسفند ماه  14

1392 اسفند ماه  14

1392 اسفند ماه  14

1392 اسفند ماه  14

1392 اسفند ماه  14

1392 خرداد ماه  10

1392 خرداد ماه  10

1392 خرداد ماه  10

1392 خرداد ماه  10

1392 مهرماه  29

بازداشت موقت

شش سال حبس تعزیری

سه سال و نیم زندان

سه سال حبس

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

بازداشت موقت

چهار سال زندان1391زمستان سال بند نسوان زندان اوینفعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشورمریم نقاش زرگران28

3- دراویش

 دروایش گنابادی3-1

 دراویش یارسانی (اهل حق)3-2

     دراویش نعمت اللهی گنابـادی از جمله اقـلیت های مذهبـی در ایران هسـتند که بـرخورد بـا ایشـان در طی سـال های اخیر افزایش چشـمگیری       

داشته است.

22     در جریان واقعه کوار  تن از دروایش گنابادی از سوی دادگاه مورد محاکمه قـرار گرفتند. بـرخی از این افراد از جمله ابـراهیم فضلی، محـمد علی 

سعدی و اصغر کریمی به 2 سال حبس محكوم شدند و 3 تن دیگر به تبعید مادام العمر محكوم شدند. در جریان اعتراضات صورت گرفته بـه عدم درمان 

400برخی از زندانیان نیز،خانواده های دروایش زندانی در مقابل دادستانی تحصن کردند و در پی آن و در دو نوبـت نزدیك بـه  تن از دروایش بازداشـت 

شدند، اکثر بازداشت شدگان بدون تشكیل پرونده ساعاتی بعد آزاد شدند.

15     همین طور در سال گذشته محكومیت 7 تن از مدیران سایت مجذوبان نور، وکال و فعاالن حقوق دراویش از سـوی شعبـه  دادگاه انقـالب تهران 

56صادر شد و در مجموع این دراویش زندانی به بیش از  سال حبس تعزیری محكوم شدند.

     تجمع اعتراضی دروایش گنابادی در اعتراض به تبعید هم کیشان خود به زندان رجایی شهر و عدم درمان بیماری های زندانیان این اقـلیت مذهبـی 

400باعث شكل گیری تجمعاتی در مقابل ساختمان دادستانی تهران شد که در پی آن نزدیك به  نفر برای ساعاتی بازداشت شـدند و از تجمع مسـالمت 

آمیز ایشان جلوگیری شد.

     خودسوزی یارسانی ها (اهل حق) در پی هتك حرمت یكی از هم کیشان ایشان در زندان همدان از موراد مهم نقض حقوق اقلیت ها در سال گذشته 
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بوده است. چهاردهم و پانزدهم خردادماه، حسن رضوی و نیكمرد طاهری در اعتراض به هتك حرمت مسئولین زندان همدان به یكی از همكیشانش به 

نام کیومرث تمناك مبنی بر تراشیدن سبیل نامبرده که به اجبار و توسـط 5 نفر از نیروهای امنیتی زندان انجام گرفت، در برابـر فرمانداری همدان خود را 

60به آتش کشیدند. نیكمرد طاهری، قبل از رسیدن به بیمارستان به دلیل شدت جراحت جان باخت و حسن رضوی نیز که با درصد سوختگی در یكی از 

بیمارستان های تهران تحت تدابیر امنیتی بستری شده بود، در بیمارستان جان خود را از دست داد.

     هم چنین یكی از پیروان یارسان به نام محمد قنبری، در مقابل مجلس شورای اسالمی دست به خودسوزی زد و جان سپرد؛ با وجود این اعتراض ها 

27یكی دیگر از پیروان یارسان به نام صفر فرجی،  ساله و ساکن هشتگرد کرج که برای 3 روز بازداشت شده و به زندان منتقل شده بـود، در زندان تهران 

28بزرگ مورد اهانت مسئولین زندان قرار گرفته و به زور سبیل وی تراشیده شد. جمع کثیری از پیروان یارسانی  مهر ماه در اعتراض به بی حرمتی ها در 

80مقابل مجلس تحصن کردند اما مسئولین امنیتی با این تجمع برخورد کرده و نزدیك به  نفر از ایشان را بازداشت کردند، اسامی برخی از ایشان به قرار 

زیر است:

شهر محل بازداشتتاریخ بازداشتمشخصاتردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

همدان

تهران

حمیرا طاهری

روح اللـه طاهری

قدرت طاهری

عباس فقیری

بهزاد طاهریان

سید مهرداد مشعشعی

بهمن صبوری

احسان نادری

مسعود الماسی

سید حسین افضلی

داوود عزیزی

فرشید ندیمی

ابراهیم بزله

مهراب اسرافیلی

نوشاد طاهری

فرید طاهری

خیراللـه حق جویان

سید امیر بی باك

جمداللـه محمودی

آرمان علیون

افشار خالقی

فریدون سواسی

امین عباسی

فرید سلیمانی

مهدی رحمانی

خلیل قزوینیه

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/07/28

1392/03/18

1392/07/28
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1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

4- اهل سنت

20     ماده  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسالم مورد تاکید قرار می دهد. با این حال در کنار 

سایر اقلیت های دینی در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از سه دهه گذشته در برخورداری از حقـوق شـهروندی تضمین کند، 

پیروان اهل سنت در ایران نیز علی رغم این که مسلمان هستند شرایط مشابـهی دارند، آنان نیز از تصاحـب مسـئولیت های کالن مدیریتی کشـوری و 

لشگری و نیز بهره مندی برابر از فرصت ها و امكانات محروم هستند، همین طور با موانع و محـدودیت های جدی بـرای تبـلیغ بـاورهای خود و بـه جا 

آوردن مناسك مذهبی خود از سوی حكومت ایران رو به رو هستند.

     در کنار مجموعه ای از این فشارها از قبیل ایجاد شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سـنت، ممنوع التدریس کردن اسـاتید علوم دینی اهل 

سنت، محرومیت دانشجویان اهل سنت از تحصیل و ممنوع الخروج کردن بسیاری از دانشجویان اهل سنت که در مدارس دینی خارج کشـور تحـصیل 

میكنند و ممانعت از برگزاری نماز جماعت در اعیاد اسالمی برای اهل سنت ایران، به مانند سال گذشته در تهران کماکان اعمال شد. گفته می شود بیش 

24از یك میلیون سنی در تهران زندگی می کنند اما از حق ساختن مسجد و برگزاری مراسم و اعیاد خود محروم هستند. در  مهر ماه سال گذشته نیروی 

انتظامی با محاصره مسجد صادقیه تهران از برگزاری نماز در آن جلوگیری کردند. در همان روز از ورود بـه یك عبـادتگاه خانگی متعلق بـه اهل سـنت 

1392تهران نیز جلوگیری شد. همین طور در  مرداد ماه سال  و در عید فطر (اولین روز ماه شوال) وضعیت به مانند سال های گذشته و بر همین منوال  18

بود.

     بازداشت هاشم حسین پناهی یكی از رهبران سرشناس اهل سنت در ایران و محكومیت مولوی عبدالمك رخشانی امام جمعه و مدیر مدرسـه دینی 

10رمشك پس از دو سال بازداشت، به  سال حبس و بازداشت و صدور احكام سنگین بدوی برای مولوی نقشبندی و پیروانش به اتهام ترور یك روحانی 

نزدیك به حاکمیت نیز، از موارد مخدوش در رسیدگی عادالنه به پرونده فعالین اهل سنت بود. متهمین از دسترسـی آزاد بـه وکیل محـروم بـودند و بـر 

اساس گفته های مولوی نقشبندی اعترافاتی در شرایط سخت زندان و با فشار بازجویان از ایشان اخذ شده است.

     در سالی که گذشت صدور و اجرای حكم اعدام برای فعالین اهلسنت به اتهام مجهول هواداری از گروه های سلفی ادامه داشت و دست کم در شـش 

40مورد احكام اعدام برای ایشان صادر شد، هم اکنون بیش از  زندانی سنی مذهب تنها در زندان رجایی شهرکرج در معرض اعدام قـرار دارند که حـكم 

16چهار نفر از ایشان در دیوان عالی کشور به تایید رسیده و در آستانه اجرای حكم اعدام قرار دارند. هم چنین حكم  نفر از ایشان در دیوان عالی کشور در 

دست بررسی بوده و هنوز نتیجه آن به این زندانیان و یا وکالی ایشان اعالم نشده است.

     بازداشت های گسترده و گروهی نوکیش اهل سنت در استان خوزستان درپی روی آوری جوانان شیعه آن منطقه به تسنن، از بارزترین موارد نقـض 

حقوق بشر اقلیت اهل سنت در ایران است.

اسامی برخی از زندانیان سنی مذهب که به اتهام عضویت در گروه های سلفی یا وهابی بازداشت و در طی سال گذشته در زندان بودند به قرار زیر است:

محل حبستاریخ بازداشت محل حبسحكمتاریخ بازداشتمشخصاتردیفحكممشخصاتردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

امید پیوند

عمر قادر عبداللـه

احمد عبداللـه زاده

کامران مام حسینی

فواد رضا زاده

احمد محمد محمود

سید هادی حسینی

صدیق محمدی

سید جمال موسوی

رحیم امجدی

الیق کرد پور

1389/03/22

1391/07/15

1390/11/17

1389/11/05

1388/04/10

1388/03/04

1388

1391/12/12

1389/10/29

اعدام

اعدام

پنج سال

سه سال

شش سال

بالتكلیف

ابد

ابد

اعدام

شش سال

پنج سال

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

قزل حصار

قزل حصار

سنندج

سنندج

کرمانشاه

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

عثمان احسنی

وریا قادری فرد

احمد نصیری

کمال مالیی

حامد احمدی

عبدالرحمان سنگانی

محمد غریبی

جمشید دهقانی

پوریا محمدی

فرزاد شانظری

محمد یاور رحیمی

1388/05/23

1389/03/04

1390/01/28

1388/04/04

1388/11/10

1388/03/22

1388/09/08

1389/03/22

پنج سال

اعدام

اعدام

اعدام

اعدام

اعدام

اعدام

اعدام

اعدام

اعدام

اعدام

زندان سقز

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

1389/03/22

1389/08/08

1388/05/08

1388/03/27

1389/03/22

34
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محل حبستاریخ بازداشت محل حبسحكمتاریخ بازداشتمشخصاتردیفحكممشخصاتردیف

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

جهانگیر دهقانی

عالم برماشتی

بهمن رحیمی

آدریس نعمتی

برزان نصراللـه زاده

کیوان مومنی فرد

تیمور نادری زاده

فرزاد هنرجو

فرشید

شاهو ابراهیمی

کاوه ویسی

کاوه شیرفی

مختار رحیمی

شهرام احمدی

بهروز شاه نظری

طالب ملكی

امجد صالحی

علی عبدالكریم

احمد شریف

امید محمودی

محمد کیوان کریمی

قاسم آبسته

خسرو بشارت

انور خضری

فرهاد سلیمی

داود عبدالهی

ایوب کریمی

فواد یوسفی

کامران شیخه

1388/03/27

1390/05/30

1388/07/21

1389/12/18

1389/03/08

1389/02/15

1389/08/30

1389/01/23

1388/03/21

1388/07/02

1390/04/21

1388/02/06

1388/02/27

1388/07/05

1390/07/26

1390/03/06

1389/03/05

1389/02/23

1389/03/22

1388/11/02

1388/09/16

1389/09/25

اعدام

اعدام

اعدام

اعدام

اعدام

اعدام

اعدام

اعدام

اعدام

اعدام

اعدام

اعدام

اعدام

اعدام

اعدام

اعدام

بالتكلیف

بالتكلیف

بالتكلیف

بالتكلیف

بالتكلیف

بالتكلیف

بالتكلیف

بالتكلیف

بالتكلیف

بالتكلیف

بالتكلیف

بالتكلیف

بالتكیف

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

اوین

اوین

اوین

اوین

اوین

اوین

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

فیروز حمیدی

کریكار والی علی

برهان اصغریان

محمد زمان شه بخش

پرویز عثمانی

هیمن محمود تختی

حسام محمدی

رامین زاهدی

محمد کاظمی

رامین کرمی

عثمان شفیق محمد عزیز

1389/02/01

1390/11/09

1389/10/12

1388/05/23

1390/09/21

1389/09/23

1389/01/04

1389/09/21

بیست سال1389/03/23

پانزده سال

پنج سال

پنج سال

پنج سال

پنج سال

پنج سال

چهار سال

چهار سال

چهار سال و شش ماه

چهارده سال

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

محمد برایی

فواد بابایی

جبار حسنی

جمال سلیمانی

عبداللـه شریعتی

شورش علیمرادی

یوسف مرادی

آزاد حسینی

حسین قادری

اسمائیل آتش مرد

عبدالسالم آگنش

جبار بید خام

معاذ حكیمی

هیمن درویش

حسین علیزاده

حسین جوادی

نجف عبدالرحمان

حسین امینی

خالد حاجی زاده

عبداللـه خسرو زاده

هژار علیزاده

زبیر والی علی

سوران علیپور

فواد رضا زاده

یداللـه حبیبی

مهدی محمدی

وریا امیری

محمد یاسر شرفی پور

کیخسرو شرفی پور

واحد شرفی پور

کامبیز عباسی

جمال قادری

عرفان نادری زاده

نژاد عمر کریم

محمد امین برقی

حسن شویالن

علی کرمی

فخرالدین عزیزی

وهاب بنایی

1388/05/23

1391/03/06

1389/09/11

1389/01/21

1391/03/06

1391/06/21

1391/07/07

1389/07/21

1391/07/15

1391/08/03

1391/07/16

1391/07/15

1391/04/10

1388/05/23

1391/09/09

1389/10/04

1388/05/23

1389/10/13

1388/02/29

1389/05/10

1392

1390/12/17

1390/09/21

1388/06/23

1389/09/23

1389/03/22

1389/02/23

1388/08/10

1389/09/21

1389/12/27

1389/02/01

1392/04/04

ده سال

ده سال

ده سال

ده سال

ده سال

دو سال

دو سال

دو سال

دو سال

سه سال

سه سال

سه سال

سه سال

سه سال

سه سال

سه سال

سی و سه سال و سه ماه

شش سال

شش سال

شش سال

شش سال

شش سال

شش سال

شش سال

شش سال و شش ماه

شش سال و شش ماه

هشت سال

هشت سال

هشت سال

هشت سال

هشت سال

هشت سال

هشت سال

هشت سال

هفت سال و شش ماه

هفت سال و شش ماه

هفت سال و شش ماه

هفت سال و شش ماه

یك سال

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

رجایی شهر کرج

1389/03/22

1389/03/28

1388/11/02

1388/11/02

1388/11/09

1388/11/22

1388/11/02

1389/10/29

1388/05/23

1391/07/04

1391/06/17

1389/10/04

1389/09/23

1388/11/09

1389/03/22

1389/02/01

35
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1- عرب ها

     عرب های ایران در جنوب و جنوب غربی کشور، عمدتاً در استان خوزسـتان، زندگی می کنند، فعالین محـلی معتقـدند که جمعیت آن ها حـدود پنج 

میلیون نفر است و از دولت می خواهند که حقوق برابر آن ها را با دیگر شهروندان به رسمیت بشناسد.

     عرب های خوزستان از حق تحصیل به زبان مادری محروم هستند، مشكالت اقتصادی و عدم ترمیم و بازسـازی شـهرهای جنوبـی کشـور پس از 

جنگ ایران و عراق یكی دیگر از مشكالت عرب های ایران است. دولت خسارت های ناشی از جنگ را به آوارگان پرداخت نكرده اسـت. خوزسـتان بـا 

وجود آن که به دلیل بودن ذخایر نفت ایران در این منطقه، بسیار ثروتمند اسـت ولی محـل زندگی آن ها از توسـعه یافتگی کم تری نسبـت بـه مناطق 

مرکزی کشور برخوردار است؛ مواردی از این دست گالیه های ریشه دار و اصوالً نارضایی عمومی از سیاسـت های جمهوری اسـالمی در این مناطق را 

397دامن زده است. سال گذشته بیش از  نفر از شهروندان عرب به دلیل شرکت در اعتراضات بازداشـت شـدند. خوزسـتان یكی از اسـتان های صنعتی 

کشور است و کارخانجات و پاالیشگاه های متعددی در این استان وجود دارند، سـال گذشـته بـیش ترین اعتراضات کارگری در شـهرهای این اسـتان 

400صورت گرفته است. بیش از 5 هزار کارگر از دریافت حقوق معوقه خود محروم مانده اند  کارگر از کار خود اخراج شدند و 8 کارگر بـه دلیل مطالبـات 

خود محاکمه شدند و دو تن از ایشان نیز بازداشت شدند. سال گذشته پنج زندانی سیاسی عرب که به اتهام محاربه و افساد فی االرض بـه اعدام محـكوم 

19شده بودند در زندان های این استان اعدام شدند از  اعدامی در سال گذشته  اعدام در این استان صورت گرفته است. 619

در جدول زیر اسامی زندانیان سیاسی عرب که در طول سالیان گذشته در زندان بسر برده اند را می توانید مالحظه کنید.

بخش هشتم: اقلیت های قومی

محل حبستاریخ بازداشت حكممشخصاتردیف

احمد دبات

احمد کعبی

امیر معاوی

جاسم سواعدی

جاسم نهبان نیسی

جعفر کعبی

جلیل مجدم

حاج مكی حلمی زاده 

حسن عبیات 

حسن ناصری

حسن هاشمی

حمزه سواری

خالد حردانی

خالد عبیداوی

رحمان عساکره 

رحیم عفراوی

رسول دحیمی

رسول مزرعه

رضا عنید زاده

رمضان عذاری ناصری

سامی جد ماوی نژاد 

سجاد بیت عبداللـه

1390دی ماه 

1390دی ماه 

1390اردی بهشت 

1390دی ماه 

1387

1390دی ماه 

1384

آبان 1391 6

1390دی ماه 

1390دی ماه 

1389

1383

1379

1390دی ماه 

1389بهمن 

1378

1384

1384

1390دی ماه 

1384

1388تیر ماه 

1390دی ماه 

 اقدام علیه امنیت ملی

اقدام علیه امنیت ملی و محاربه با خدا

محاربه با خدا و اقدام علیه امنیت ملی

 محاربه

اقدام علیه امنیت ملی

 اقدام علیه امنیت ملی

محاربه با خدا و اقدام علیه امنیت ملی

اتهام گرایش به اهل تسنن

محاربه و اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با خارج

اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با سازمانهای خارج از کشور

اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت سیاسی

اقدام علیه امنیت ملی،محاربه با خدا و فساد فی االرض

زندانی امنیتی

محاربه و ارتباط با گروه های خارج از کشور

نامعلوم

محاربه با خدا و اقدام علیه امنیت ملی

نامعلوم

اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در سازمان معاند با ج.ا

محاربه و ارتباط با خارج

اقدام علیه امنیت ملی و محاربه با خدا

محاربه و فساد فی االرض

اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با سازمانهای خارج از کشور

 سال حبس تعزیری و تبعید در زندان شهر رشت20

سال حبس تعزیری در تبعید 15

 سال حبس تعزیری35

بالتكلیف

 سال حبس  تعزیری10

سال حبس و تبعید در زندان یزد15

سال حبس تعزیری10

ماه حبس تعزیری18

بالتكلیف

سال حبس تعزیری در تبعید 20

سال حبس تعزیری و 5 سال تبعید10

حبس ابد

حبس ابد

بالتكلیف

سال حبس در تبعید 20

سال حبس تعزیری25

5 سال حبس تعزیری و 5 سال تبعید به تویسرکان

سال حبس تعزیری15

بالتكلیف

 سال حبس تعزیری30

3 سال حبس در تبعید

سال حبس تعزیری و تبعید در زندان یزد15

زندان رشت

زندان کرمان

زندان استان مازندران

زندان کارون

تبریز

زندان یزد

زندان اراك

دوران تبعید را می گذراند

زندان کارون

زندان شهر سبزوار

زندان کارون شهر اهواز

زندان کارون اهواز

زندانهای اوین و رجایی شهر

زندان کارون

زندان مشهد

زندان جیرفت کرمان

تبعید

زندان یاسوج

زندان کارون

زندان اقلید

زندان اردبیل

زندان  یزد

اتهام

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

36



1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

طاهر مزرعه

عادل سعدونی

عادل معفراوی

عباس صگوری

عبد االمام زایری

عبد االمیر چلداوی

عبد االمیر مطوری

عبد الزهرا هلیجی

علی چبیشاط(کعبی)

علی حلفی

علی رضا نزاری

علی ساعدی

علی کنانی

علی منبوهی

عیدان بیت سیاح

غازی حیدری 

غالمعباس (سعید)ساکی

فالح سیالوی

فالح نیك سرشت(منصوری)

فهیمه اسماعیلی (بدوی)

کاظم خوش نیت (خضیراوی)

ماهر کعبی(زغیبی)

مجید ساری

محمد علی عموری نژاد 

محمد نواصری

مختار البوشوکه 

ناجی مخیوری

نعمت اللـه عبیات

هادی البوخنفر نژاد 

هانی باوی

یابر البوشوکه 

یحیی ناصری 

یوسف خسرجی

یوسف سیالوی

1384

1392 فروردین  22

نامعلوم

1391دی ماه 

1383

1384

1389

1383

1391 آبان  21

1383

1386

1386شهریور 

1390دی ماه 

1378

1390دی ماه 

1388

1385

نامعلوم

1386

1384 آذر  7

1387فروردین 

1390دی ماه 

1379

1389بهمن 

نامعلوم

1389 اسفند  22

1388

نامعلوم

1388تیر ماه 

1384 مرداد  20

1389 اسفند  22

1384 مهر  10

1390دی ماه 

1384 مرداد  20

فعال سیاسی

تبلیغ علیه نظام

نامعلوم

اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با سازمانهای خارج از کشور

اقدام علیه امنیت ملی، محاربه با خدا و فساد فی االرض

اقدام علیه امنیت ملی

اقدام علیه امنیت ملی

اقدام علیه امنیت ملی، محاربه با خدا و فساد فی االرض

اقدام علیه امنیت کشور و محاربه با خدا

اقدام علیه امنیت ملی،محاربه با خدا و افساد فی االرض

اقدام علیه امنیت ملی

محاربه با خدا، تبلیغ علیه نظام، ارتباط با بیگانه و اقدام علیه امنیت ملی

 اقدام علیه امنیت ملی

محاربه با خدا و اقدام علیه امنیت ملی

محاربه و ارتباط با خارج

اقدام علیه امنیت ملی

اقدام علیه امنیت ملی

اقدام علیه امنیت ملی

اقدام علیه امنیت ملی و تاسیس سازمان مخالف با جمهوری اسالمی

نامعلوم

اقدام علیه امنیت ملی

اقدام علیه امنیت کشور و ارتباط با سازمانهای خارج از کشور

اقدام علیه امنیت کشور و ارتباط با بیگانه

محاربه و با خدا و اقدام علیه امنیت ملی

اقدام علیه امنیت ملی

محاربه و با خدا و اقدام علیه امنیت ملی

نشر مذهب اهل سنت

اقدام علیه امنیت ملی

اقدام علیه امنیت ملی

اقدام علیه امنیت ملی

محاربه با خدا و اقدام علیه امنیت ملی

اقدام علیه امنیت ملی

 اقدام علیه امنیت ملی

نامعلوم

 سال حبس تعزیری و ده سال تبعید در شهر دامغان10

نامعلوم

سال حبس تعزیری 15

سال حبس تعزیری در تبعید 15

حبس ابد

 سال حبس تعزیری10

5 سال حبس تعزیری

حبس ابد

اعدام

حبس ابد

سال حبس تعزیری10

17دو بار اعدام و  سال حبس تعزیری

 سال حبس و تبعید در زندان شهر ساری20

 سال حبس تعزیری25

بالتكلیف

 سال حبس تعزیری10

5 سال حبس تعزیری

3 سال حبس تعزیری

 سال حبس تعزیری30

سال حبس تعزیری15

 سال حبس تعزیری10

 سال حبس تعزیری و تبعید 10

 سال حبس تعزیری20

حبس ابد

 سال حبس تعزیری12

اعدام

5 سال حبس تعزیری

ده سال حبس تعزیری

سه سال حبس تعزیری در تبعید

شش سال حبس تعزیری

اعدام

ده سال حبس تعزیری

ده سال حبس تعزیری و تبعید در زندان شیراز

نامعلوم

تبعید در دامغان

نامعلوم

زندان کارون

زندان همدان

زندان کارون اهواز

زندان کارون

زندان کارون

زندان کارون

زندان دزفول

زندان کارون

در تبعید

زندان کارون

زندان ساری

زندان جیرفت کرمان

زندان کارون

اداره اطالعات

اهواز

زندان کارون

زندان سمنان

تبعید به زندان یاسوج

زندان کارون

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

زندان کارون

نامعلوم

زندان کارون

زندان کارون

زندان اردبیل

تبعید در زندان یزد

نامعلوم

زندان کارون

زندان شیراز

نامعلوم

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

سعد سیالوی

سلمان چایان

سیدخالد(یاسین) موسوی

شهاب عباسی 

صالح تامولی(طرفی)

طالب سواری

1389

1391 آبان  21

1391 آبان  21

1388تیر ماه 

1392 فروردین  22

1386

تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی اینترنت

اقدام علیه امنیت ملی و محاربه

اقدام علیه امنیت ملی و محاربه با خدا

اقدام علیه امنیت ملی

تبلیغ علیه نظام

نامعلوم

3 سال حبس تعزیری

 سال حبس تعزیری25

اعدام

3 سال حبس تعزیری در تبعید

3 سال حبس تعزیری

 سال حبس تعزیری10

زندان کارون

زندان دزفول

زندان دزفول

زندان اردبیل

نامعلوم

زندان سپیدار اهواز

23

24

25

26

27

28

محل حبستاریخ بازداشت حكممشخصاتردیف اتهام

37



1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

1392در جدول زیر اسامی  تن از شهروندان عرب که در وقایع سال گذشته بازداشـت شـده اند و یا در سـال  در بازداشـت بسـر بـردند را می توانید  397

مشاهده کنید.

شهرتاریخ بازداشتمشخصاتردیفشهرتاریخ بازداشتمشخصاتردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

عبدالرضا غبیشاوی

محمد کریمی

جاسم ناصری

قاسم سیمری

سمیر خنافره

عبدالرضا عنافجه

رضا ساعدی

رمضان باوی

جابر ال کثیر

عبدالرضا ثامری

محمد عبادی

عمار موسوی

عماد سالمات

علی صخراوی

هادی خضیری

نجم مقدم

ابراهیم حاج مقدم

جاسم دریس

خلف جابری

کاظم حزباوی

ناصر فاضلی

ثامر مطوری

اکرم بدوی

مهدی زهیری

ناصر حزباوی

فاخر حلفی

کاظم نواصری

اسعد نواصری

جمال نواصری

جالل بدوی

رحیم طرفی

ابراهیم زرقانی

خلیل شعبانی

ماهر خسرجی

جالل عموری

ضیاء شریفی

هادی مزرعه

کریم صالحی

عبدالرضا حزباوی

محمد باوی

جاسم عفراوی

ناجی نواصری

کریم هاشمی

حیدر کعبی

عیسی ناصری

هادی سودانی

رامی ناصری

خلف هلیجی

امین حیدری

کاظم حزباوی

خلف فرزند ثامر

سید هاشم سید نور

عامر زغیبی

جمعه کعبی

ناجی ثامری

هادی ثامری

محمد ناصری

رضا ناصری

حسن زهیری

حبیب بدوی

مكی دورقی

جعفر دورقی

مهدی حزباوی

هادی ناصری

علی ناصری

کاظم هلیجی

عارف هلیجی

ناجی سواری

احمد عموری

اسماعیل حیاوی

نوروز حیاوی

رمضان ناصری

جلیل ساعدی

هاشم عموری

1391جمعه  اسفند  11

1391جمعه  اسفند  11

1391جمعه  اسفند  11

1391جمعه  اسفند  11

1391جمعه  اسفند  11

1391جمعه  اسفند  11

1391جمعه  اسفند  11

1391جمعه  اسفند  11

1391جمعه  اسفند  11

1391جمعه  اسفند  11

1391جمعه  اسفند  11

1391جمعه  اسفند  11

1391جمعه  اسفند  11

1391شنبه   اسفند  12

1391شنبه   اسفند  12

1391شنبه   اسفند  12

1391شنبه   اسفند  12

1391یكشنبه  اسفند  13

1391یكشنبه  اسفند  13

1391یكشنبه  اسفند  13

1391یكشنبه  اسفند  13

1391یكشنبه  اسفند  13

1391یكشنبه  اسفند  13

1391یكشنبه  اسفند  13

1391یكشنبه  اسفند  13

1391یكشنبه  اسفند  13

1391یكشنبه  اسفند  13

1391یكشنبه  اسفند  13

1391یكشنبه  اسفند  13

1391یكشنبه  اسفند  13

1391یكشنبه  اسفند  13

1391یكشنبه  اسفند  13

1391یكشنبه  اسفند  13

1391یكشنبه  اسفند  13

1391یكشنبه  اسفند  13

1391یكشنبه  اسفند  13

1391یكشنبه  اسفند  13

1391جمعه  اسفند  18

1391جمعه  اسفند  18

1391جمعه  اسفند  18

1391جمعه  اسفند  18

1391دوشنبه   اسفند  21

1391دوشنبه   اسفند  21

1391دوشنبه   اسفند  21

1391دوشنبه   اسفند  21

1391دوشنبه   اسفند  21

1391دوشنبه   اسفند  21

1391دوشنبه   اسفند  21

1391دوشنبه   اسفند  21

1391دوشنبه   اسفند  21

13/3/2013چهار شنبه 

1391شنبه  اسفند  26

1391شنبه  اسفند  26

1391شنبه  اسفند  26

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه 1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

معشور

معشور

معشور

معشور

آبادان

آبادان

آبادان

آبادان

آبادان

آبادان

آبادان

آبادان

آبادان

معشور

معشور

معشور

معشور

شادگان

شادگان

شادگان

شادگان

شادگان

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

شوش

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

38



1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

ردیفردیف مشخصاتمشخصات تاریخ بازداشتتاریخ بازداشت شهرشهر

شهاب حیاوی

ایوب عموری

سعید سواری

میثم زهیری

محمد شجیراوی

سلمان معاوی

صادق نواصری

مجید سواری

ناصر عموری

علی حزباوی

مزید زرقانی

کریم باوی

حمزه حاج مقدم

امیر ربیحاوی

سامی طرفی

فاخر جادری

هادی غرباوی

صباح محول

جهاد ناصری

کمال خنافره

نبیل هاشمی

شریف البوصبیح

جالل البوغبیش

حسن کعبی

قاسم کعبی

علی کعبی

قیس کعبی

ماهر شریفی

هادی شریفی

رحیم عبیات

ابراهیم موسوی

رمضان ساعدی

علی ناصری

عاصی بجاری

مسعود باوی

مجید مسعودی

شجاع طرفی

جالل جاللی

کاظم ثامری

غازی خضیری

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392پنج شنبه  1 فروردین 

1392شنبه 3 فروردین 

1392شنبه 3 فروردین 

1392شنبه 3 فروردین 

1392شنبه 3 فروردین 

1392شنبه 3 فروردین 

1392شنبه 3 فروردین 

1392شنبه 3 فروردین 

1392شنبه 3 فروردین 

1392یكشنبه 4 فروردین 

1392یكشنبه 4 فروردین 

1392یكشنبه 4 فروردین 

1392یكشنبه 4 فروردین 

1392یكشنبه 4 فروردین 

1392یكشنبه 4 فروردین 

1392یكشنبه 4 فروردین 

1392یكشنبه 4 فروردین 

1392یكشنبه 4 فروردین 

1392یكشنبه 4 فروردین 

1392یكشنبه 4 فروردین 

1392دوشنبه 5 فروردین 

1392دوشنبه 5 فروردین 

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

آبادان

آبادان

آبادان

آبادان

آبادان

آبادان

آبادان

آبادان

شادگان

شادگان

شادگان

شادگان

شوش

شوش

شوش

شوش

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

حبیب تمیمی

طاهر ربیحاوی

باقی مزرعه

مكی مجدم

عبدالواحد ناصری

فصیل غرابات

جاسم فاضلی

صمد محمدی

حافظ شعبانی

یوسف ناصری

محمد صاکی

حیدر صاکی

محمد رضا صاکی

علی بنی صالح

هادی حیدری

عقیل حیدری

احمد حیدری

عدنان حیدری

کریم حمیداوی

عماد عنافجه

حمید غانمی

هادی غانمی

موسی راشدی

عیسی کریمی

جمال ال کثیر

صادق شریفی

امیر خسرجی

جواد سودانی

فؤاد سمیری

محمد عماره مرمضی

احمد حیدری

حسین طرفی

سعید مزرعه

علی غبیشاوی

ناجی غوابش

بهادر خالدی

کریم بریهی

ناجی سواری

سامی حمیدی

عنید عیاشی

1392دوشنبه 5 فروردین 

1392دوشنبه 5 فروردین 

1392دوشنبه 5 فروردین 

1392دوشنبه 5 فروردین 

1392دوشنبه 5 فروردین 

1392دوشنبه 5 فروردین 

1392دوشنبه 5 فروردین 

1392دوشنبه 5 فروردین 

1392دوشنبه 5 فروردین 

1392دوشنبه 5 فروردین 

1392سه شنبه 6 فروردین 

1392سه شنبه 6 فروردین 

1392سه شنبه 6 فروردین 

1392سه شنبه 6 فروردین 

1392سه شنبه 6 فروردین 

1392سه شنبه 6 فروردین 

1392سه شنبه 6 فروردین 

1392سه شنبه 6 فروردین 

1392سه شنبه 6 فروردین 

1392سه شنبه 6 فروردین 

1392سه شنبه 6 فروردین 

1392سه شنبه 6 فروردین 

1392سه شنبه 6 فروردین 

1392سه شنبه 6 فروردین 

1392سه شنبه 6 فروردین 

1392سه شنبه 6 فروردین 

1392سه شنبه 6 فروردین 

1392سه شنبه 6 فروردین 

1392سه شنبه 6 فروردین 

1392چهارشنبه 7 فروردین 

1392چهارشنبه 7 فروردین 

1392چهارشنبه 7 فروردین 

1392چهارشنبه 7 فروردین 

1392چهارشنبه 7 فروردین 

1392پنج شنبه 8 فروردین 

1392پنج شنبه 8 فروردین 

1392پنج شنبه 8 فروردین 

1392پنج شنبه 8 فروردین 

1392پنج شنبه 8 فروردین 

1392پنج شنبه 8 فروردین 

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

هویزه

هویزه

هویزه

هویزه

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

آبادان

آبادان

آبادان

آبادان

آبادان

آبادان

آبادان

آبادان

آبادان

آبادان

آبادان

هویزه

اهواز

آبادان

اهواز

معشور

سوسنگرد

هویزه

هویزه

هویزه

هویزه

هویزه

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

39



1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

مصطفی بدوی

مهدی بدوی

قاسم ناصری

جاسم ناصری

عباس سواری

دهر سواری

عماد جابری

حامد حزباوی

علی فاضلی

عزیز صالحی

باقر مقدم

نجم برومی

صالح نصیری

عبداللـه موسوی

جاراللـه هاشمی

ابراهیم صیاحی

کاظم عبیداوی

احمد ساعدی

عیسی ناصری

سعد ناصری

صادق ناصری

هادی جابری

کریم عموری

هادی موسوی

عبدالرحمان خنافره

رمضان نواصری

ناجی مرمضی

حبیب امیری

عقیل جرفی

محمد صاکی

حمید صاکی

محمد فتله

علی سیالوی

ناصر فالحی

حمید فالحی

عادل سیالوی

کاظم حزباوی

جاسم حزباوی

هادی هلیجی

رحیم راشدی

1392پنج شنبه 8 فروردین 

1392پنج شنبه 8 فروردین 

1392پنج شنبه 8 فروردین 

1392پنج شنبه 8 فروردین 

1392پنج شنبه 8 فروردین 

1392پنج شنبه 8 فروردین 

1392پنج شنبه 8 فروردین 

1392پنج شنبه 8 فروردین 

1392پنج شنبه 8 فروردین 

1392دوشنبه  فروردین  12

1392دوشنبه  فروردین  12

1392دوشنبه  فروردین  12

1392دوشنبه  فروردین  12

1392دوشنبه  فروردین  12

1392دوشنبه  فروردین  12

1392دوشنبه  فروردین  12

1392دوشنبه  فروردین  12

1392دوشنبه  فروردین  12

1392دوشنبه  فروردین  12

1392دوشنبه  فروردین  12

1392دوشنبه  فروردین  12

1392یكشنبه  فروردین  18

1392یكشنبه  فروردین  18

1392یكشنبه  فروردین  18

1392یكشنبه  فروردین  18

1392یكشنبه  فروردین  18

1392یكشنبه  فروردین  18

1392شنبه  فروردین  10

1392چهارم فروردین 

1392چهارم فروردین 

1392چهارم فروردین 

1392چهارم فروردین 

1392چهارم فروردین 

1392چهارم فروردین 

1392چهارم فروردین 

1392چهارم فروردین 

1392بیستم فروردین 

1392بیستم فروردین 

1392بیستم فروردین 

1392بیستم فروردین 

هویزه

هویزه

هویزه

هویزه

هویزه

هویزه

هویزه

هویزه

هویزه

خرمشهر

خرمشهر

خرمشهر

خرمشهر

خرمشهر

خرمشهر

خرمشهر

خرمشهر

خرمشهر

خرمشهر

خرمشهر

خرمشهر

بندر امام

بندر امام

بندر امام

بندر امام

بندر امام

بندر امام

اهواز

هویزه

هویزه

هویزه

هویزه

هویزه

هویزه

هویزه

هویزه

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

شهرتاریخ بازداشتمشخصاتردیفشهرتاریخ بازداشتمشخصاتردیف

کاظم راشدی

علی هلیجی

کریم طرفی

حامد طرفی

سمیر صخراوی

ناجی حمیدی

1392بیستم فروردین 

1392بیستم فروردین 

1392بیستم فروردین 

1392بیستم فروردین 

1392بیستم فروردین 

1392بیستم فروردین 

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

باسم ساعدی

خلف باوی

مجید مقدم

عبدالواحد ناصری

صمد ناصری

یوسف عشیراوی

بدر سمیری

ناصر نواصری

صالح طرفی

عادل سعدونی

یوسف سواری

صالح بیت حردان

مالك مشعلی

سعید حیدری

علی مزرعه

اسد صالحی

حمید مزرعه

سالم باوی

مجید مزرعه

جاسم شهبازی

حمید فریسات

محمد عبیداوی

حبیب مزرعه

عدنان مزرعه

مهدی شموسی

حمید عبیات

قاسم عبیات

محمد حلفی

هادی جنادله

کریم طرفی

هاتم سعدونی

هاشم عموری

ناظم ساعدی

کاظم نواصری

1392بیستم فروردین 

1392بیستم فروردین 

1392بیستم فروردین 

1392بیستم فروردین 

1392بیستم فروردین 

1392بیستم فروردین 

1392بیستم فروردین 

1392بیستم فروردین 

فروردین 22پنج شنبه 

فروردین 22پنج شنبه 

فروردین 22پنج شنبه  

24 تا  فروردین22

24 تا  فروردین22

24 تا  فروردین22

24 تا  فروردین22

24 تا  فروردین22

26دوشنبه  فروردین

26دوشنبه  فروردین

26دوشنبه  فروردین

26دوشنبه  فروردین

26دوشنبه  فروردین

26دوشنبه  فروردین

26دوشنبه  فروردین

26دوشنبه  فروردین

23جمعه  فروردین

23جمعه  فروردین

23جمعه  فروردین

23جمعه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

حمیدیه

حمیدیه

حمیدیه

حمیدیه

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

حمیدیه

اهواز

حمیدیه

حمیدیه

حمیدیه

حمیدیه

حمیدیه

حمیدیه

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

40



1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

شهرتاریخ بازداشتمشخصاتردیفشهرتاریخ بازداشتمشخصاتردیف

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

عبدالعال  دورقی

شیما دورقی

سامی آلبوعشیره

حسن عموری

جابر عموری

نجم نواصری

عادل نواصری

یابر آل کثیر

عباس اسحاقی

کریم سواری

هادی بچاری

ایاد محسنی

ناجی سواری

جعفر بدوی

هادی مزرعه

حسن مزرعه

بشیر نواصری

میثم زهیری

هلیچی اللـه عبد

صادق نواصری

محمد بترانی

ریاض بترانی

محمد مرمضی

طارق عوض پور

محمد فاضلی

حامد رمبی زاده

محمود کتابی

جمال عواجی زاده

احمد گرجی

سعید گرجی

ماضی خنفری

عیسی ساعدی

رسول ساعدی

اللـهعبد ساعدی

قیس عبیداوی

ماجد ساعدی

محمد دورقی

جاسم  سواری

مهدی سواری

موسی سواری

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

24شنبه  فروردین

26دوشنبه  فروردین

26دوشنبه  فروردین

26دوشنبه  فروردین

26دوشنبه  فروردین

/فروردین/ 1392سه شنبه  27

/فروردین/ 1392سه شنبه  27

/فروردین/ 1392سه شنبه  27

/فروردین/ 1392سه شنبه  27

/فروردین/ 1392سه شنبه  27

/فروردین/ 1392سه شنبه  27

28چهار شنبه  فروردین

1392 فروردین/25

1392 فروردین/25

1392 فروردین25

1392 فروردین25

1392 فروردین25

1392 فروردین25

27سه شنبه  فروردین

28چهار شنبه  فروردین

28چهار شنبه  فروردین

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

حمیدیه

حمیدیه

حمیدیه

حمیدیه

حمیدیه

شادگان

اهواز

اهواز

اهواز

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

شهداد عبیات

مهدی سواری

وزیر ساری

عبدالعلی ساری

محمود ساری

یوسف صرخی

محمد رضا ساری

ابراهیم عبیات

جعفر بالدی

قاسم سواری

احمد نیسی

سید کاظم قریشی

علی تمیمی

جواد بالدی

سیدعلی موسوی

محمد عبیات

حنان زغیبی

محمد شاخی

عامر عامری

عمار ساعدی

هاشم حزباوی

قادر حزبه

جادر عموری

سلیم راشدی

نصار طرفی

فیصل ناصری

عادل معال

ابراهیم دلفی

سعید سعدونی

غانم موسوی

سعید جابری

کاظم دیناروندی

حامد بچاری

محمد باوی

جابر حلفی

سامی زرگانی

حسن سواری

سمیر چلداوی

جاسم  البوصبیح

یاسر جنامی

28چهار شنبه  فروردین

28چهار شنبه  فروردین

1392یكشنبه 1 اردیبهشت 

1392یكشنبه 1 اردیبهشت 

1392یكشنبه 1 اردیبهشت 

1392یكشنبه 1 اردیبهشت 

1392یكشنبه 1 اردیبهشت 

1392یكشنبه 1 اردیبهشت 

1392یكشنبه 1 اردیبهشت 

1392یكشنبه 1 اردیبهشت 

1392یكشنبه 1 اردیبهشت 

1392یكشنبه 1 اردیبهشت 

1392یكشنبه 1 اردیبهشت 

1392یكشنبه 1 اردیبهشت 

1392یكشنبه 1 اردیبهشت 

1392یكشنبه 1 اردیبهشت 

1392یكشنبه 1 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

حمیدیه

هویزه

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز
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315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

عطیه نواصری

محمد کروشات

عبود بغالنی

امیر بغالنی

مجید بغالنی

حاتم مرمضی

حته عبیات

محمد زرگانی

شاوی بریهی

ایوب میاحی

سحیب میاحی

عادل سمیری

مجید باوی

نعیم عباسی

جاسم  کروشات

عباس تویرات

جاسم  عبیات

حسن عبیات

احمد عبیات

سید ناصر موسوی

جعفر سواری

سید موسی موسوی

سید عباس موسوی

سید رضا موسوی

حیدر سواری

سید مهدی موسوی

باسم سواری

حیدر سواری

عماد عبود

محمد باوی

حسن ساعدی

صادق عفراوی

خالد عفراوی

محمد عفراوی

احمد عفراوی

قادر مسعودی

مجید مسعودی

ولید مسعودی

سالم حیدری

جعفر سیالوی

1392دوشنبه 2 اردیبهشت 

1392سه شنبه 3 اردیبهشت 

92چهارشنبه 4 اردیبهشت 

92چهارشنبه 4 اردیبهشت 

92چهارشنبه 4 اردیبهشت 

92چهارشنبه 4 اردیبهشت 

92چهارشنبه 4 اردیبهشت 

1392پنج اردیبهشت 

1392پنج اردیبهشت 

1392پنج اردیبهشت 

1392پنج اردیبهشت 

1392پنج اردیبهشت 

1392پنج اردیبهشت 

1392دوشنبه  بهمن  21

1392سه شنبه 6 اسفند 

1392سه شنبه 6 اسفند 

1392سه شنبه 6 اسفند 

1392سه شنبه 6 اسفند 

1392سه شنبه 6 اسفند 

1392سه شنبه 6 اسفند 

1392سه شنبه 6 اسفند 

1392سه شنبه 6 اسفند 

1392سه شنبه 6 اسفند 

1392سه شنبه 6 اسفند 

1392سه شنبه 6 اسفند 

1392سه شنبه 6 اسفند 

1392سه شنبه 6 اسفند 

1392سه شنبه 6 اسفند 

1392سه شنبه 6 اسفند 

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

اهواز

اهواز

آبادان

آبادان

آبادان

سوسنگرد

حمیدیه

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

محمد کروشاوی

عدنان عیاشی

محمد امین غرباوی

طعمه براجعه

حسین حمودی

طعمه حمودی

طارق عفراوی

علی کرکر حیدری

عظیم عیاشی

ابراهیم بدوی

احمد بدوی

علی حاجی بدوی

رسول براجعه

احمد براجعه

قاسم حردانی

توفیق کروشاوی

رسول کروشاوی

مجتبی مروانی

عارف سرخی

ستار مسعودی

بندر مسعودی

ماهر فرزند زرزور

میالد عفراوی

محمد مسعودی

علی مسعودی

ماجد مسعودی

نوری کروشاوی

مجید هاشمی

قاسم حیدری

سعید سلیمانی

رضا مروانی

حسن طرفی

نعیم حیدری

سجاد بدوی

محیی احمد اللـه عبد

سید خلیل طاهری

حمید فرزند هادی

علی هادی معلی

جاسم  محمد عیسی

جمال عبدالخضر

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392یكشنبه  دی  29

1392دوشنبه  بهمن  14

1392دوشنبه  بهمن  14

1392دوشنبه  بهمن  14

1392دوشنبه  بهمن  14

1392دوشنبه  بهمن  14

1392دوشنبه  بهمن  14

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز
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395

396

سید امین فرزند سیدعبداللـه

فواد سالمات

1392دوشنبه  بهمن  14

1392دوشنبه  بهمن  14

اهواز

اهواز

1392دوشنبه  بهمن عبدالرحیم سالمات397 اهواز14

2- کُردها

 3- بلوچ ها

     اکراد ایرانی، اکثراً در مناطق شمال غرب و غرب کشور ساکن هستند. اغلب آن ها از اقلیت های سنی مذهب هستند و بـر همین اسـاس از دو جهت 

تحت تبعیض قرار دارند. کردها عمدتا در مناطق کمتر توسعه یافته و با بـافت سـنتی زندگی می کنند، یكی از عمده ترین مشـكالت این منطقـه فقـر و 

بیكاری است. وجود احزاب سیاسی مسلح کُرد ایرانی در کردستان عراق همواره موجب شده اسـت که نگاه امنیتی بـه مناطق مذکور از سـوی حـكومت 

مرکزی وجود داشته باشد. نیروی انتظامی که در مرزبانی نیز فعال است برخورد های خشـونت آمیزی بـا کاسبـكاران مرزی این مناطق که بـرای خرید 

اجناس بین ایران و عراق در رفت و آمد هستند؛ می کند و ساالنه ده ها تن از ایشان بر اثر تیراندازی هدفمند آن ها کشته و زخمی می شوند. بـیكاری در 

این مناطق موجب شده است که جمع کثیری از شهروندان، به قاچاق کاال و انسان روی بـیاورند. کردسـتان ایران پس از اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 

دومین استانی است که همواره کم ترین میزان مشارکت سیاسی را در طول انتخابات داشته است.

     همكاری و یا هواداری از احزاب سیاسی که عمدتاً مسلح بوده و بعضاً سال هاست که مشی مسلحانه را کنار گذاشـته اند، اغلب موجب صدور احـكام 

سنگین حبس برای ایشان شده است. سال گذشته سه زندانی سیاسی کرد به نام های شیرکو معارفی و حبـیب اللـه گلپری پور و رضا اسـماعیلی مامدی 

در زندان های کشور به اتهام محاربه اعدام شدند. هم چنین دستگاه قضایی آقایان منصور آروند و محمد عبدالهی، علی احمد سلیمان و سـامان نسـیم را 

به اعدام محكوم کرد. فعالیت جامعه مدنی در این مناطق به مانند سایر نقاط کشور مورد بی مهری حكومت قرار گرفته است، محـمد صدیق کبـودوند از 

1386اعضای موسس سازمان حقوق بشر کردستان از سال  در حبس به سر می برد و سال گذشته نیز آقـایان مسـعود و خسـرو کرد پور دو روزنامه نگار 

1391فعال در بوکان که از مدیران یك گروه حقوق بشری محلی هستند و در اواخر سال  بازداشت شده بـودند، مجموعاً بـه 9 سـال و شـش ماه حبـس 

تعزیری و تبعید به زندان کرمان محكوم شدند.

، ماموران منطقه انتظامی مریوان، یك شهروند سـاکن این شـهر را تحـت عنوان اراذل و  1392     مضاف بر این موارد، روز شنبه فروردین ماه سال  26

اوباش در مالءعام گردادند و جهت هتك حیثیت بیش تر به وی لباس زنانه محلی پوشاندند، در پی این واقعه جمعی از مردم و فعالین حقوق زنان نسبـت 

به آن اعتراض کردند. برخی فعالین کُرد خارج از هتك حیثیت فرد مذکور این اقدام را در راستای توهین به فرهنگ کُردها دانستند.

     بلوچ های ایران در منطقه جنوب شرق ایران و در یكی از توسعه نیافته ترین اسـتان های کشـور زندگی می کنند. بـاالترین میزان فقـر، مرگ و میر 

نوزاد و کودك، کم ترین امید به زندگی و بیش ترین میزان بی سوادی در کشور از این استان گزارش می شود. بـلوچ ها همواره بـه صورت سـامانمند در 

معرض تبعیضات نژادی، اقتصادی و مذهبی قرار داشته اند، آن ها از حق تحصیل به زبان مادری به مانند سایر اقوام در ایران محروم هستند.

16     محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقالب زاهدان، روز شنبه، چهارم آبان ماه سال  در پی کشته شدن  مرزبان ایرانی از اجرای حكم اعدام   14 1392

تن از زندانیان سیاسی و امنیتی در زندان مرکزی زاهدان خبر داد. دادستان عمومی استان سیستان و بلوچستان نیز به صراحت اعالم کرده اسـت که این 

و   40/146اعدامها در پاسخ به عملیات مربوطه و “مقابله به مثل” بوده است. این اظهارات نه تنها مغایر بـا قـطعنامه های مورخ  نوامبـر  1985 29 40/32

مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص استقالل قوهی قضائیه است؛ بـلكه بـه کار بـردن چنین اظهاراتی موجب  1985مورخ دسامبر  13

بازتولید خشونت در منطقه نیز می شود.

     همینطور اصل استقالل قضایی و حق برخورداری افراد از دادرسی منصفانه، علنی و بی طرفانه توسط دادگاه مستقل از ابتدای تدوین اسـناد حقـوق 

14بشری مورد توجه بوده و اسناد مهمی چون اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و ماده و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسـی بـر آن تاکید کرده اند.  10
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16برجستگی و وجه تمایز دیگرِ اعدام  زندانی در یك روز، فارق از تعداد آنها و نحوه ی دادرسی پرونده های ایشان، عجوالنه بودن اجرای اعدام است که 

12در مورد اعدام های سیستان و بلوچستان، تنها  ساعت پس از حمله مذکور انجام شده که عملی بر خالف موازین حقوقی و فراقانونی است.

     ناظر مالزهی فرزند حبیب، مهراله ریگی ماهرنیا فرزند نظر، عبدالوهاب ریگی فرزند محمدرضا، حبیب اله ریگی نژاد شـورکی فرزند محـمد، سـعید 

نارویی فرزند میرزا، حامد وکالت فرزند عبدالحكیم، سلمیان میائی فرزند جان محمد و احمد بـهرام زهی فرزند گل محـمد، افرادی هسـتند که بـه اتهام 

عضویت در گروه مسلح “جنداللـه” اعدام شدند، خانواده های این زندانیان اما می گویند برخی از ایشان احكام اعدامشان تعلیق شده بود.

زندانی بلوچ که اکثر آنها با اتهامات سیاسی و امنیتی بازداشت شده بـودند بـه طور مخفیانه در زندان چابـهار  15     سحرگاه چهارشنبه  بهمن ماه نیز  16

اعدام شدند. در پی این واقعه پنج مرزبان ایرانی توسط یك گروه تندرو مسلح به گروگان گرفته شد و پس از مرگ مشـكوك یكی از زندانیان مرتبـط بـا 

جنداللـه در زندان، یكی از گروگان ها توسط گروه مذکور به قتل رسید. اقدامات خشونت آمیز و مقابله به مثل نیروهای امنیتی و گروه های شبـه نظامی 

مخالف در یك حلقه زنجیره بی پایان ادامه داشته و این امر موجب تشدید نا امنی در استان سیستان و بلوچستان شده است.

     آذری های ایران، یكی از بزرگترین اقلیت قومی در ایران هستند که به دلیل مذهب مشترك بـا بـخش اعظمی از کشـور گره خورده اند اما تبـعیض 

زبانی برای ایشان کماکان به قوت خویش باقی است، استفاده از اسامی تُرکی برای محل کسب ایشـان ممنوع اسـت و بـرخی از فعالین هویت طلب بـه 

120بهانه های مختلف تحت عنوان اخالل در نظم عمومی و یا اقدام علیه امنیت کشور بازداشت و روانه زندان ها می شوند. سال گذشـته  واحـد صنفی 

تنها در استان همدان به دلیل استفاده از نام های غیر فارسی برای محل کسب شان پلمب شدند، فروش کتاب به زبان تُرکی نیز ممنوع اعالم شده است؛ 

سال گذشته یك کتاب فروشی در شهرستان بناب به همین دلیل لغو مجوز شد.

27ایران بر خالف ماده  قانون اساسی خود و ماده  کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آموزش زبـان مادری را در مدارس ممنوع اعالم  15

کرده است.

1392اسامی نزدیك به  تن از فعالین آذربایجانی که در طی سال  از سوی دستگاه قضایی بازداشت شده اند به شرح زیر است: 100

4- آذری ها

ردیفردیف مشخصاتمشخصات شهرمحل بازداشتشهرمحل بازداشت

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ابراهیم ساواالن

ابراهیم نوری

احد حسین زاده

آرش جعفری

اسرافیل سلطانیان

اسرافیل فتح اللـه زاده

آشیق عیسی قره خانی

اصغر اکبر زاده

اصغر نادری

افشین محمدی

اکبر ابوالزاده

اکبر آزاد

اکبر مهاجری

امیر هادیان

امین فرید یحیایی

انور قریشی

تاریخ بازداشتتاریخ بازداشت

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/02

1392/12/01

1392/02/10

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/02

1392/07/11

1392/03/28

1392/09/28

اهر

اهر

اهر

اهر

تهران

اهر

تبریز

اهر

اهر

اهر

اهر

تهران

تبریز

تبریز

تبریز

دیواندره

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

اوزگور بنایی

آیدین نشاطی

بابك علیزاده

بابك قانع

بهرام آخونی

بهنام باقری

بهنام سیفی

بهنام فتحی

بهنام نیك نژاد

بیت اللـه برزگر

پریا خلیل زاده

توحید حسنی

توحید رضایی

جعفر رستمی

جالل دروگری

جهانبخش سلطان زاده

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/04/06

1392/03/22

1392/02/19

1392/12/02

1392/12/02

1392/03/28

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

اهر

اهر

اهر

ارومیه

تبریز

ماکو

تهران

تهران

تبریز

اهر

ارومیه

ارومیه

اهر

اهر

اهر

ماکو

1392/02/10

1392/04/06

1392/04/06

1392/02/19
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1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

مشخصاتمشخصاتردیف شهرمحل بازداشتشهرمحل بازداشت تاریخ بازداشتتاریخ بازداشت

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

جواد سودبر

حامد صادقی

حبیب منافی آزاد

حسن دمیرچی

حسین باالخوانی

حسین زادقاسم

داریوش عندلیبیان

رحمان گلپری

رحیم غالمی

روزبه سعادتی

زهرا زادقاسم

ساالر طوری

سجاد جوالنی

سجاد خلیل نژاد

سجاد خوش قدم

سعید انوری زاده

سعید خزر

1392/09/21

1392/12/01

1392/08/13

1392/12/01

1392/04/06

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/06/25

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

میاندوآب

اهر

میاندوآب

تبریز

اهر

ارومیه

میاندوآب

اهر

اهر

اهر

ارومیه

تبریز

اهر

اهر

اهر

اهر

اهر

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

سعید عبدی

سعید لطفی

سعید معصوم نیا

سمیه علی دوستی

سیامك مردانی

سیما ساکنی

سینا حسنی

سئودا خلیل زاده

شاپور نصرت پور

عادل مرندی

عباس باالخوانی

عباس صبح موالیی

عباس لسانی

عرفان مقدم

علی اروجزاده

علی رضا بیدار

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/03/28

1392/12/01

ارومیه

ارومیه

اهر

ارومیه

اهر

ارومیه

ارومیه

ارومیه

اهر

اهر

اهر

اهر

اهر

ارومیه

تبریز

اهر

ردیف

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

معصومه پریوژ

مهدی زنجیر بالغی

مهدی نوری

موسی چول اغلو

میثم آزادی

میثم آزادی

میثم جوالنی

میریاسین حسینی

میالد کوالنی

ناصر کاظم پور

نیما حسنی

نیما عباسپور

وحید زارعی

وحید فائزپور

وحید کیاك سار

وحید نریمان

وحید نصیبی

وحید یوسفیان

یوسف مختاری

1392/12/01

1392/03/14

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/09/21

ارومیه

اهر

تبریز

اهر

ارومیه

اهر

اهر

اهر

ارومیه

تبریز

ارومیه

اهر

اهر

ارومیه

اهر

اهر

ارومیه

اهر

میاندوآب

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

علی فیض پور

علیرضا فرشی

غالم قلی زاده

فردین مراد پور

فرزاد مهدوی

مجتبی موسوی

مجید سفیدانی

محرم خورشا

محمد آخوندی

محمد رحمانی فر

محمد رشیدی

مختار ابراهیمی

مرتضی زرین

مرتضی قدرتی

1392/12/01

1392/12/02

1392/12/01

1392/06/23

1392/12/02

1392/03/22

1392/12/01

1392/12/01

1392/12/01

1392/02/10

1392/12/01

اهر

تهران

ارومیه

اهر

تبریز

تهران

تبریز

اهر

اهر

اهر

تبریز

میاندوآب

ارومیه

اهر

5- لُرها
     در پی اعتراض جمعی به سخنان علی محمد بزرگواری، نماینده ی کهكیلویه و بویر احمر در مجلس شورای اسـالمی و از نمایندگان عضو جبـهه ی 

پایداری که به قوم “لُر” توهین نموده و از واژه ی “چماق لُری” در سخنان خود استفاده کرده بـود تجمعی در مقابـل مجلس صورت گرفت که در پی آن 

15دست کم  تن از لُرها بازداشت شدند. هم چنین در پی اعتراضات صورت گرفته به پخش یك سریال تلویزیونی که گمان می رود به لُرهای بـختیاری 

در آن توهین شده است، ده ها تن از شـهروندان در اسـتان های خوزسـتان و اصفهان بازداشـت شـدند، مسـئولین در پی این اعتراضات پخش سـریال 

تلویزیونی را قطع کردند اما در این میان یك وب سایت محلی که اقدام به اعتراض در این خصوص کرده بود را نیز توقیف کردند.

1392/09/21

1392/09/21

1392/04/06

1392/04/06

1392/04/06

1392/04/06

1392/04/06

1392/04/06

1392/04/06

1392/04/06

1392/04/06

1392/09/21

1392/04/06

1392/04/06

1392/04/06

1392/04/06

1392/03/22

1392/04/06

1392/04/06

1392/04/06
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1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

بخش نهم: کارگری

     نُقصان قوانین حمایتی از کارگران در ایران و یا ضمانت اجرایی نداشتن قوانین موجود، سبـب شـده که کارگران همواره از سـوی کارفرمایان تحـت 

فشار قرار بگیرند؛ در سال گذشته مصوبه ای در مجلس مبنی بر پرداخت بـیمه کارگران سـاختمانی از محـل مالیات بـر ارزش افزوده شـهرداری ها بـه 

800تصویب رسید که موجب نارضایتی کارگران شد. علی رغم وجود یك میلیون و هزار کارگر ساختمانی شناسایی شده در کشـور وجود دارد که اجرای 

بیمه شان با اعالم مجلس متوقف است. بایستی اشاره کرد که البته کارگران ساختمانی افغان، پیشتر نیز مشمول این امر نمی شدند.

      هم چنین برخورد نیروهای امنیتی با فعالین کارگری با روش های مختلفی چون احضار و تهدید و یا بازداشـت و محـكوم نبـودن ایشـان در دادگاه 

92های انقالب نیز فشار مضاعفی ست که بر این طبقه تحمیل می شود. فقط به عنوان دو نمونه، اردی بهشت ماه سال  و در رابطه بـا روز جهانی کارگر 

چندین فعال کارگری- سندیكایی منجمله محمد احیایی فعال کارگری یكی از شرکت های خودروسـازی اطراف تهران، محـمد قاسـم خانی و بـهرام 

سـعیدی از فعالین کارگری کارخانه ی ایران خودرو و حـامد محـمودی نژاد، آرام زندی، فردین قـادری، شـاهپور حسـینی و جلیل محـمدی، پنج فعال 

28کارگری در سنندج بازداشت و چندین فعال کارگری در شهر سقز به صورت تلفنی تهدید و احضار شدند. در بهمن ماه هم،  کارگر معدن چادرملو واقع 

در اردکان یزد، با شكایت کارفرما توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

     در رابطه با عدم وجود ایمنی کافی در محیط کار نیز به ذکر حادثه آتش سوزی در یك واحد تولیدی پوشاك واقـع در خیابـان جمهوری تهران که در 

پی وقوع آن دو کارگر زن بر اثر سقوط از ساختمان پنج طبقه کشته و یك کارگر زن نیز مصدوم شد، اکتفا می شود.

در جدول زیر اسامی برخی کارخانه ها، تولیدی و یا شرکت هایی که حقـوق کارگران خود را بـا تعویق پرداخت کرده و یا پرداخت نكرده اند را شـامل می 

شود، در اکثر این موارد کارگران تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

ردیفردیف نام کارخانه، تولیدی یا شرکتنام کارخانه، تولیدی یا شرکت

ایران برك رشت

آب کامه

آجر جیل

آذر خاك

پاالیشگاه آبادان

پاالیشگاه آبادان

پروفیل ساوه

پروفیل ساوه

پیشرو مصالح شرق

تدبیر نیرو

ثمین صنعت

درخشان کویر یزد

ذوب آهن آلیاژی

ذوب آهن آلیاژی مالیر

ذوب آهن فوالد زاگرس

ذوب آهن فوالد زاگرس

رنگین نخ

رهنما صنعت

روزنامه شهروند

زغال سنگ البرز شرقی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

تعداد کارگران محروم
از حقوق ماهانه

تعداد کارگران محروم
از حقوق ماهانه

تعداد ماههای تعویق
حقوق کارگران

تعداد ماههای تعویق
حقوق کارگران

250

 52

 220

 150

 90

 500

 1200

 1200

 110

 80

140

50

300

240

235

235

75

6

60

1400

5 ماه

6 ماه

8 ماه

4 ماه

3 ماه

2 ماه

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

سازان راه قم

سازمان مدیریت پسماند شهرداری

سازه های آبی

سامان کاشی

سد خاکی ژاوه

سد دریك چای

سدید ریخته گر

سوالر

سیمان لوشان

شرکت پایندان

شرکت پیمانكاری “معتبر”

شرکت پیمانكاری خوان گل

شرکت پیمانكاری فخر و ظفر

شرکت خدماتی علوم پزشكی زابل 

شرکت صدرای بوشهر

شرکت صنایع دریایی ایران صدرا

شرکت صنعتی دریایی ایران

شهدآب

شهرداری

شهرداری بروجرد

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

100

50

100

400

300

100

95

300

150

500

30

273

140

20

1000

20

500

60

10

1000

7 ماه

1 ماه

ماه16

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

3 ماه

3 ماه

4 ماه

8 ماه

3 ماه

2 ماه

4 ماه

5 ماه

5 ماه

4 ماه

5 ماه

5 ماه

2 ماه

2 ماه

6 ماه

6 ماه

4 ماه

4 ماه

4 ماه

4 ماه

4 ماه

2 ماه

8 ماه

3 ماه

5 ماه

3 ماه

3 ماه

3 ماه

3 ماه

2 ماه

5 ماه
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شهرداری شوشتر

شهرداری منطقه دو آبادان

شهرداری یاسوج

صابون سازی خرمشهر “نخل”

صدرا

صفائیه گلشن

صنایع پتروشیمی

صنایع غذایی اسپوتا

صنعت فوالد

فارسیت دورود

فدراسیون کشتی

فرودگاه بین المللی خمینی

فن آوران اروند

فوالد خوزستان

فوالد زاگرس

قطار شهری اهواز

کارخانه “آلدا”

کارخانه آدنیس

کارخانه آزمایش

کارخانه آزمایش

کارخانه آزمایش مرودشت

کارخانه تولید پارچه “مقدم”

کارخانه تولیدی استان قزوین

کارخانه دنا

کارخانه فوالد میبد

کارخانه قطعات بتنی گیالن

کارخانه قند کامیاب

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

نامعلوم

200

300

120

800

20

130

120

60

نامعلوم

نامعلوم

300

60

نامعلوم

200

300

60

150

60

100

100

200

60

82

250

200

150

 ماه10

 ماه11

 ماه15

 ماه24

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

ردیفردیف نام کارخانه، تولیدی یا شرکتنام کارخانه، تولیدی یا شرکت
تعداد کارگران محروم

از حقوق ماهانه
تعداد کارگران محروم

از حقوق ماهانه
تعداد ماههای تعویق

حقوق کارگران
تعداد ماههای تعویق

حقوق کارگران

نامعلوم

کارخانه کاشی تبریز کف

کارخانه کاشی سمند

کارخانه کاشی سمند

کارخانه کنف

کارخانه لبنیات کوهرنگ

کارخانه ماشین لنت

کاشی سمند

کشتی سازی اروندان

کشتی سازی ایران صدار

کوهرنگ

کیاوش جنوب

گرگان فلز

لوله گستر

لوله گستر

ماشین آالت صنعتی تراکتور سازی تبریز

ماشین آالت صنعتی تراکتور سازی تبریز

ماشین آالت صنعتی تراکتورسازی

ماشین آالت صنعتی تراکتورسازی

ماشین لنت

مجتمع دامداری مهاباد

موکت پنگوئن

نساجی درخشان و پوشش گستر

نكا سفال

نورد لوله صفا

نی برهفت تپه

نیروگاه دماوند

واحد صنعتی قزوین

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

250

150

150

25

120

38

150

120

500

130

130

25

650

650

310

300

250

300

100

43

50

40

نامعلوم

1200

3000

510

 ماه28

 ماه22

 ماه12

 ماه16

 ماه12

 ماه18

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

نفر

1392اسامی کارگران بازداشت شده در سال  به شرح زیر است:

8 ماه

5 ماه

5 ماه

3 ماه

3 ماه

3 ماه

6 ماه

6 ماه

6 ماه

9 ماه

7 ماه

7 ماه

3 ماه

3 ماه

3 ماه

3 ماه

3 ماه

3 ماه

3 ماه

3 ماه

3 ماه  ماه11

 ماه11

 ماه11

5 ماه

5 ماه

8 ماه

8 ماه

8 ماه

4 ماه

4 ماه

4 ماه

4 ماه

4 ماه

6 ماه

6 ماه

6 ماه

6 ماه

9 ماه

2 ماه2 ماه

2 ماه

2 ماه

3 ماه

ردیفردیف مشخصاتمشخصات شهرمحل بازداشتشهرمحل بازداشت تاریخ بازداشتتاریخ بازداشت

1

2

3

4

5

6

7

8

9

مرتضی کمساری

حسن سعیدی

علیرضا رضایی

بهنام خدادادی

علی رئوف

بهرام سعیدی

محمد قاسم خانی

مهدی رحیمی

شاهپور حسینی

1392/07/12

1392/12/09

1392/04/16

1392/03/24

1392/02/12

1392/06/28

تهران

تهران

اصفهان

اصفهان

تهران

تهران

تهران

تهران

سنندج

1392/07/12

1392/02/12

1392/02/12

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فردین قادری

آرام زندی

جلیل محمدی

احمد نصیرپور

محمود دهقان

بهزاد طالب پور

رامین حیدر جان

بهرام حسنی نژاد

مسلم غنی زاده

1392/02/14

1392/11/09

سنندج

سنندج

سنندج

شهرستان مبارکه

شهرستان مبارکه

شهرستان مبارکه

شهرستان مبارکه

شهرستان مبارکه

شهرستان مبارکه

1392/02/12

1392/02/12

1392/11/09

1392/11/09

1392/11/09

1392/11/09

1392/11/09
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1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

ردیفردیف مشخصاتمشخصات شهرمحل بازداشتشهرمحل بازداشت تاریخ بازداشتتاریخ بازداشت

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ناصر شیخی

مهدی مظفری

علی همت چراغی

مهرداد صبوری

افشین ندیمی

محمد احیایی

احمد صابری

کیومرث رحیمی

عباس حقیقی

جواد لطفی

1392/08/17

1392/02/14

1392/08/30

شهرستان مبارکه

شهرستان مبارکه

شهرستان مبارکه

کامیاران

کامیاران

کرج

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

1392/11/09

1392/11/09

1392/11/09

1392/08/17

1392/08/30

1392/08/30

1392/08/30

29

30

31

32

33

34

35

36

37

احمد پور جنائی

مجتبی شریفی

علیرضا ریاحی

حسین سرشومی

یوسف مهرپویا

غالمرضا رحمانی

ابراهیم نوری

حیدرعلی رضایی

علی هاشمی پور

1392/11/09

1392/12/07

شهرستان مبارکه

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

1392/12/07

1392/12/07

1392/12/07

1392/12/07

1392/12/07

1392/12/07

1392/12/07

بخش دهم: بهداشت (حق بر سالمتی)

     حق بر سالمتی در پیوندی ناگسستنی با حق حیات (نسل اول حقوق بشر) قرار دارد و از سوی دیگر بـا حـق بهداشـت و تامین اجتماعی گره خورده اسـت. 

عالوه بر این حق بر محیط زیست سالم که در نسل سوم حقوق بشر قرار دارد نیز از سرچشمه حق بر سالمتی سیراب می شود. به این ترتیب حق بر سالمتی را 

12می توان حلقه ارتباط نسل های مختلف حقوق بشر قلمداد نمود. این حق در جامع ترین مفهوم خود در ماده  میثاق بین المللی حقوق اقـتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی مورد توجه قرار گرفته، بر اساس بند 2 این ماده، کشورهای عضو میثاق برای تامین استیفای کامل این حق تدابیری اتخاذ خواهند کرد. عالوه بـر این 

12دو سند ماده  کنوانسیون حقوق کودك، ماده 5 کنوانسیون منع تبـعیض نژادی، مواد  و  کنوانسـیون منع تبـعیض علیه زنان در سـطح جهانی بـه آن  11 24

پرداخته است.

     یك عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعالم کرد وزارت بهداشت نظارت چندانی بر فرآورده های خونی ندارد. بر این اساس “بخش اعظم کیسه های خون 

غیراستاندارد” هستند و به همین علت شمار زیادی از بیماران تاالسمی و هموفیلی “درگیر مشكالت جسمی شدیدی” شده اند و معلوم نیست وزارت بهداشـت 

، اکثر بـیماران هموفیلی بـا اسـتفاده از  60بر چه اساسی از شرکت های غیرمعتبر خرید می کند. گفتنی است در پی سوء مدیریت سازمان انتقـال خون در دهه 

خون های آلوده به بیماری ایدز مبتال شدند.

      اما موردی که نگرانی زیادی را در جامعه ایجاد کرد، اظهارات رئیس انجمن مددکاری ایران بود که از شیوع بیماری خطرناکی به نام “زگیل تناسلی” خبـر 

داد. به گفته ی وی، تاکنون حدود 1 میلیون نفر به آن مبتال شده اند و هیچ درمانی برای آن در ایران وجود ندارد.

174     به گفته ی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد ابتالی حدود  نفر در کشور به بیماری وبـا و فوت حـدود 6 نفر بـر اثر این بـیماری 

اشاره کرد.

     حق به محیط زیست سالم به عنوان یك حق اساسی و بنیادین جای خود را در مجموعه حقوق بشر (نسل سـوم) بـاز کرده اسـت. توجه ویژه بـه این حـق 

موجب شناخت ظرفیت های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شده است. حق به محیط زیست به عنوان بخشـی از حـق حـیات، 

حق به زندگی با استاندارد، حق بهداشت، حق به هوای سالم، حق به عالیق و ویژگی فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.

     اعالمیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسـی و میثاق حقـوق اقـتصادی، فرهنگی و اجتماعی که ایران ملزم بـه رعایت آن اسـت بـه صورت 

تلویحی و ضمنی حق به محیط زیست سالم را مورد تایید قرار داده اند و در حقیقت در چارچوب این اسناد برخی از حقوق موجود مانند حق به زندگی مورد توجه 

27قرار گرفته است، ماده  و ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی از آن جمله است.

     سال گذشته، صدها نفر از شهروندان ساکن زنجان در اعتراض به وضعیت آالیندگی کارخانجات سرب و روی اطراف شـهر زنجان، بـه خصوص شـرکت 

بخش یازدهم: محیط زیست
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1392گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال 

سرب و روی واقع در 15 کیلومتری این شهر، مقابل دفتر نماینده رهبر ایران در استان و هم چنین استانداری زنجان تجمع اعتراض آمیز بر پا کردند و خواستار 

تعطیلی یا انتقال این کارخانه به محل پیش بینی شدند. اما بر اساس گزارشات موجود پس از گذشت کمتر از یك هفته، نیروهای امنیتی در سبزه میدان (مرکز 

شهر) زنجان، مانع از برگزاری دومین تجمع اعتراضی در این خصوص شدند.

     از سوی دیگر پنجمین حلقه انسانی دفاع از کارون با دخالت نیروهای امنیتی متفرق و از ادامه ی تجمع ممانعت بـه عمل آمد. حلقـه های دفاع از رودخانه 

کارون زمانی شكل گرفت که دوستداران محیط زیست و فعاالن حقوق بشر بـا دعوت از مردم اهواز و دیگر شـهرهای اقـلیم، خواسـتار بـرگزاری تجمع های 

اعتراضی، مدنی و مسالمت آمیز شده بودند؛ آنان هدف از اعتراض های خود را توقف تمامی پروژه های انتقال آب کارون بـه دیگر مناطق مرکزی ایران اعالم 

کرده بودند.

     همین طور، مدیر پروژه حفاظت از زاگرس مرکزی بـا اعالم این که در چهار سـال گذشـته یك میلیون هكتار از جنگل های زاگرس تخریب شـده اسـت، 

اظهار داشت: “کل مساحت جنگل های زاگرس ده میلیون هكتار است که در ظرف مدت کوتاهی یك-دهم از رویشگاه زاگرس از دست رفته است.”

     از دیگر سو، احمد علی کیخا، معاون محیط زیست محیطی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور می گوید که شرایط زیست محیطی کشـور 

وضعیت مناسبی ندارد و در سال های گذشته 60 پله سقوط داشته اسـت که مدیریت اکوسیسـتم های آبـی تاالب ها و رودخانه ها مهمترین بـخش را در این 

نقیصه تشكیل می دهد.

     این در حالیست که رئیس موسسه ی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران هم می گوید که روزانه 40 هزار هكتار از جنگل های شمال مورد 

تخریب کمی و کیفی قرار می گیرد و اگر این روند ادامه پیدا کند، دیگر آثاری از جنگل های شمال باقی نخواهد ماند.

همچنین، در حالی که شواهد و قرائن حاکی از آن بود که “غالم حسین خالدی”، از محیط بانان دنا که متهم به قتل یكی از شـكارچیان بـوده، در دادگاه تبـرئه 

خواهد شد، اما در نهایت و بر اساس حكم قاضی، اعدام وی قطعی شد.

     پس از آن که دیوان عالی کشور حكم اعدام عبدالرضا قنبری معلم در بند را نقض کرد، این حكم توسط شعبه 1 دادگاه انقـالب تهران بـه ریاسـت قـاضی 

ناصر سراج، به 10 سال حبس بدون تبعید تقلیل یافت. عبدالرضا قنبری، از بازداشـت شـدگان وقـایع 6 دی (عاشـورای 88)، آموزگار ادبـیات فارسـی یكی از 

مدارس پاکدشت و استاد دانشگاه، پیشتر به اتهام محاربه از سوی شعبه 15 دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محكوم شده بود.

      تبرئه امدادگران کمپ سرند از سوی دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی، تقلیل محـكومیت حـمید قاسـمی شـال از اعدام بـه پنج سـال حبـس و 

تغییرحكم اعدام سعید ملك پور و احمدرضا هاشم پور به حبس ابد را نیز می توان در این دسته از گزارشات تلقی کرد.

آزادی 80 نفر از محكومین دادگاههای انقالب که در جریان انتخابات جنجالی سال 1388بازداشت شـده بـودند از دیگر اتفاقـات مثبـت سـال گذشـته تلقـی      

می شود.

      سرپرست وزارت علوم نیز از تشكیل کمیته ویژه در خصوص دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل خبر داد و مدعی شد که تاکنون طبق بررسی های 

صورت گرفته، تعدادی از دانشجویان با شرایط عنوان شده، مجوز ادامه تحصیل گرفته اند. همین طور سرپرست دانشگاه عالمه طباطبایی از بازگشـت حـدود 

13 نفر از اساتید بازنشسته دانشگاه و تدریس ایشان در دوره دکتری خبر داده است و از سوی دیگر سرپرست وزارت علوم هم گفت که40 دانشجوی محروم از 

91تحصیل مربوط به سال های  و با حكم کمیته ویژه این وزارتخانه به دانشگاه، بازگشته اند. 90

     عالوه بر موارد متعدد اعدام، در سال گذشته می توان به چند مورد مثبت هم اشاره کرد: مسعود پویان، معلم خوزستانی که به اتهام قصاص بـا حـكم اعدام 

مواجه و در زندان الکان رشت محبوس بود، با رضایت خانواده شاکی، از مرگ نجات یافت. یكی از مسئولین بلند پایه دسـتگاه قـضایی در گفتگو بـا رسـانه ها 

،  تن از محكومین به اعدام با اخذ رضایت شُكات خود از مرگ نجات یافته اند. 300گفت در سال  1392

     علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش هم در نامه ای از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد بـا توجه بـه مناسبـت های پیش رو، تعدادی از معلمانی که در 

بازداشت به سر می برند و یا حكم قضایی دارند، مورد عفو قرار گیرند. در پی این در خواست برخی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران که در طی سـال های 

اخیر با احكام حبس مواجه شده بودند اجرای حكمشان تعلیق شد.

بخش دوازدهم: رویدادهای مثبت
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