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رانیگزارش نقض حقوق بشر در ا
1386بھار سال 

مقدمھ 

ت یثی بشر و حیرامت واالک حفظ یھ براک است ی شماری بی تالش انسان ھایایر زنده و گوی تصو،خ بشریتار
ر ی و حقوق برابر و سلب ناپذی خانواده بشری تمام اعضایرامت ذاتکت و یثی حییشناسا"ھ کدند چرا یوشک آن یذات

ھ نقض حقوق بشر در عرصھ کافت ی توان یو بھ تجربھ م" 1. و صلح در جھان استی آزاد، عدالتآنان اساس
 ،دهید با ھر عقیھ باکم ین باوری باشد و لذا بر این المللی تواند موجب بھ خطر افتادن صلح در عرصھ بی میداخل

.د رسانیاریرد و کت حقوق بشر تالش ی تثبیبرا....  نژاد و، باور، فرھنگ،دهیا

گر از ی دیکی خود اقدام بھ  انتشار  ین المللیب و یفھ ملی وظیانون مدافعان حقوق بشر در راستاک ،ن اساسیبر ا
ان و یان خود از بکد و تالش دارد در حد توان و امی نمای م1386گزارشات نقض حقوق بشر مربوط بھ بھار سال 

. دیننما ی  فروگزاری مدن– ی اقتصاد– یاسی س– یچ حوزه اجتماعی در ھیچ نقض حقوق بشریاعالم ھ

ر حوزه یھ در ساکبل ،ردهکاست بسنده نیران نھ تنھا بھ عرصھ سیھ دامنھ نقض حقوق بشر در اکد گفت یمتأسفانھ با
 حاصل ،یش رویھ مجموعھ پک مدافعان حقوق بشر را فراھم نموده یز موجبات نگرانی افراد جامعھ نی زندگیھا
. ھاستوزهن حیاش ما در اکنک

شور ک معلمان در سراسر ی بر خورد با اعتراضات صنف-لفا

نان کارک نظام ھماھنگ حقوق ینان دولت و اجراکارکن یض در بیرفع تبع"  بریشور مبنکخواستھ معلمان سراسر 
 در مقابل مجلس  ی و قانونز و آرامی مسالمت آمی تجمع ھای برگزار، آنیو در پ "امل و جامعکدولت بھ صورت 

ز منجر بھ بازداشت و برخورد خشونت ی ن86ھا در بھار سال  شھرستان در  یز دولتک مرای و برخی اسالمیشورا
ان در ی فرھنگیالت صنفک از فعاالن تشی تعداد.ن تجمعات شدی با ایتی امنیروھاین س وی پل از عوامل ی برخبار

. ندان شدند بازداشت و روانھ ز، در مدارسیعنی ،ارکز در محل یشور نکسراسر 

 ،س زادهیبر رئک از جملھ ا،دان بھارستانیبھشت در می ارد18نندگان ک از تجمع یریثکبازداشت تعداد -
وسف ی، یھمت شعبان ،یدیمنصور عبدالحم ، قھرمان گلیمصطف ،ی ابطحیمجتب ،ییرزایمنصور م
رضا  ،یرسول خانل یاسماع، یروانیغالمرضا ش ،ینید تدیسع ،یاحمد قنبر، یبرکبر اکا ،ییغالمرضا

.یعباس موسو ،یعبد
.یخانم صفر ،ییرزایبھ میط ،یا دارابی ازجملھ ثر، تن از معلمان زن5بازداشت -
.ی و رجبی نجف آبادی از معلمان مشھد از جملھ آقایبازداشت تعداد -
. بھ نقاط خارج از محل خدمتید برخیان از مشاغل و تبعی از فرھنگیال موقت تعدادصانف-
.ی و حشمتیلکتو ،یان صادقی آقا،رمانشاهکان ی فرھنگیانون صنفک مسؤوالننفر از  3بازداشت -
 ،یبر باغانک اینندگان در مقابل وزارتخانھ آموزش و پرورش در تھران از جملھ علکبازداشت تجمع -

نوراهللا  ،یبداغ ،یقشقاو ،مانیسل پور یعل ،یمحمد داور ،یرضا ھاشمیعل ،ی لنگرودیمحمد بھشت
فرشتھ  ،زھرا شاد ،یرم حسنکا ،یاحمد برات ،یمحمد باقر ،بازانکمحمد رضا خا ،یبر پروشکا ،یبرکا

.یسارکسجاد خا ،قجاوند ،ی طاھر،نوروز ،یگیمحمد ب ،لھ فروشینرگس پ ،یصباغ
.دی سال تبعکیبھ ) ز یر شھر تبریدب( خواه یف روز یت لطیومکمح-
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 یارگرک یاھاکیارگران و سندکت ی وضع-ب

:ارگرانک از یبرخت یومک و محیارگرک و یت صنفیل فعالیشتم و احضار بھ دادگاه بھ دل  ضرب و-1
 از ، تھران و حومھیت واحد اتوبوسرانک شریارگر اخراجک 7مھ کخ محاین تارییاحضار بھ دادگاه و تع-

.یمانیعقوب سلیو  یم مددیابراھ ،ید داوود رضویس ،یعطا باباخان ،یبیات غیجملھ منصور ح
 از ینی غالم رضا غالم حسیمھ آقاکاحو م سال زندان  5لو بھ نت منصور اسایومکھ و محمکمحا-

. دادگاه انقالب6 در شعبھ ییاکین سندت واحد و فعاالکارگران شرک
  . آناندی و تھدیی و بازجویارگرکاحضار فعاالن -
 شھر سنندج بھ شرح ارگر درک 13ردستان از جملھ کارگر در منطقھ ک یارگران در روز جھانکبازداشت -

   ،ین رجبینجم الد ،یداهللا مرادی ،یفیاقبال لط ،یق سبحانیصد ،یق امجدیصد ،یمیرکق یصد: لیذ
.یانکخالد ت ،یانکب تیط ،یت امانیش ،ین رجبی الدیمح ،یانکب اهللا گلیحب ،یانور مفاخر ،یلیفاروق گو

 بھ ینیجالل حس): 1383 در سال ارگر در شھر سقزک یمتھمان پرونده روز جھان(ارگرکت دو یومکمح-
 دی شدیماریھ با وجود بک یری سال حبس تعز1 و یقی سال حبس تعل4 بھ ی سال حبس و محمود صالح2
بسر  نامبرده ھمچنان در زندان ،خارج از زندان ر بر لزوم معالجھ دی مبنی معالج وکد پزشییأ و تیویلک
.  بردیم

.ارگر در تھرانک ی در روز جھانیکیترکباتوم ال  درصد با 50ارگر جانباز ک کیضرب و شتم -
 .ارگر در سنندجک یارگران در روز جھانکضرب و شتم -
.ارگرک ی مراسم روز جھانی در پوشش خبری انتظامیرویلنا توسط نیاس اکضرب و شتم خبرنگار و ع-
.رجک یرانیسکر عامل سازمان تای توسط مدیارگرکنده ی نماکیضرب و شتم -
بھ )  آھن تھرانار راهک ی اسالمیس شورایرئ ( یارگرکنده ی نماکی ی رفت و آمد براتیاعمال محدود-

.انارگرک ی صنفیھا تی و فعالیت قانون مطالبایریگیل پیدل
 مناطق یھا  بھ حراست،ت واحدک شریاکی از جملھ سند،یارگرک یاھاکین سندرر فعاالکاحضار م-

 بھ نام عبداهللا یارگرک منجر بھ ضرب و شتم ابارع د ویھ بعضا عالوه بر تھدک واحد تکمختلف شر
.  شده استینیحس

ارگران ھمراه او کگر یلو و دن منصور اسایر بھ آقای ت7دان یستگاه مترو می در ایحملھ افراد لباس شخص-
.یمیعقوب سلی بھ نام ییاکین سندگر از فعاالی دیکیشان و یو ضرب و شتم ا

 بر بازگشت ینب میارگرکحل اختالف  یأت ھای ھی قطعراء آیت واحد از اجراکت شریریاف مدکاستن-
 .ت واحدکارگران شرک نفر از 4ار حداقل کبھ 

 بر عدم ی مبنیی ھاتعھد نامھ یم و امضایت واحد بھ تنظکگران شرراک از یردن برخکتالش جھت وادار-
 .ییاکی سندیھا تیادامھ فعال

 از یکیت واحد توسط ک شریاکین سندال از فعای گوھریم نوروزی محمد ابراھیضرب و شتم آقا-
 ی انتظامیروھای از عوامل نیز برخی و برخورد خشونت آم23/2/86 در ی انتظامیروین نیمأمور
.ت واحدکارگران شرک با یات شھرداریاجرائ

:ت از شغلیارگران و محرومک اخراج -2
 حقوق یھ جھانی اعالم23ح ماده ی نقض صر، از ھموطنانیت از شغل جمع قابل توجھیارگران و محرومکاخراج 

 شاھد رشد روزافزون 1386سفانھ در بھار سال أھ متکد ی آیران بھ شمار میشور اک ی قانون اساس28بشر واصل 
ار کارگر از ک 2950 تعداد ،ارخانھکارگاه و ک 40تنھا  شده مربوط بھ یبر اساس گزارشات جمع آور. میآن بود

.اخراج و از داشتن شغل محروم شدند

: پرداخت دستمزدر در یتأخ -3
ھ از ک نشان داده شده ی بررسکیسفانھ در أمت .ار استک قانون 37ارگران نقض ماده کپرداخت دستمزد ر در یتأخ
ھ تبعات اسفبار آن کار ھستند ک ماه حقوق طلب5ارگر حدود ک 30504 جمعا 15/3/86ت ی لغا14/1/86خ یتار
 یارگران نگرانک یشک بر خودیاخبار مبن انتشار. گرفتھ است ناھشان را پی بیارگران و خانواده ھاکبان یگر

 18(ارگر با سابقھ ک ،ی حسن حسنیشک خبر مربوط بھ خود،مثالبھ عنوان .  را مضاعف نمودهیل حقوق بشرفمحا
. ماه11افت حقوق بھ مدت ی پس از عدم در،ارکنف کارخانھ ک) سال
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 :ارک از حداقل حقوق مندرج در قانون تیت حداقل دستمزد و محرومیعدم رعا -4

شور و کت اقتصاد یم بر وضعکط  نامناسب حایل شرایھ بھ دلکت است ین واقعی از ایک حای رسمیگزارش ھا
 یدر فاصلھ زمان. دنباش یار مک حاضر بھ انجام یر انسانیط غیارگران در شراک از یاری بس،یارکیش نرخ بیافزا
متر از حداقل دستمزد کارگر با حقوق ک 11261 ،ارخانھ مختلفکارگاه و ک 265 انی م از،15/2/86 تا 15/1/86

آمار  (شده اندار کحاضر بھ انجام ...  وی و مرخصی و رسمیالت ھفتگی و نداشتن حق استفاده از تعطیقانون
 بزرگ در  وکوچک یارگاه ھاک از ییار باالیرا درصد بسی ز،استن آمار یشتر از ایھا بار ب  بھ مراتب دهیواقع

.)رندیگ ی قرار نمی و گزارش دھینیتھران و شھرستان ھا ھرگز مورد بازب

نت زنایوضع -ج

ننده بھ کنگران ار یبسر ی اخی ماه ھایط)  دختران جوان، دختران دانشجو،فعاالن زنان(ت زنان یمتأسفانھ وضع
ھ پس از ک زنان جامعھ شده ی و صنفیز موجب اعتراضات مدنی آمضیبعن ناعادالنھ و تیقوان. رسد ینظر م
وارد مرحلھ احضار و  ،قھی با قرار وثشانیا ی در مقابل دادگاه انقالب و پس از آزادآنان نفر از 33 یریدستگ
  با زنان در محافل و معابری انتظامیروین از مأموران یبرخ یبرخوردھا. ادامھ داردز ینھمچنان مھ شده و کمحا

  والک با اعتراضات و،ز ھمراه بودهیبا خشونت ن از موارد یپاره ادر ھ ک یحجاب تحت عنوان مبارزه با بد یعموم
 فاقد ین اعمالیچن" مجازات  بودن جرم ویقانون"اصل بنا بھ  ھ آنھا معتقدندکچرا  ،ھمراه بودهمدافعان حقوق بشر 

 تحت ی انضباطیاتھ ھیمک دختران دانشجو در یم براکر حون احضار و صدیھمچن . استی قانون ویی قضاوجاھت
ن تحصن در ی چندی و برگزاریی ونوع پوشش در دانشگاه موجب اعتراضات دانشجویعنوان برخورد با بد حجاب

:  گرددیل اعالم میور بھ شرح ذکموارد مذ. شور شده استک سراسر یدانشگاه ھا

م ی از جملھ مر،نندگان در تجمعات زنانکت کپرونده فعاالن زنان و شربھ  یدگی و رسیاحضار و بازپرس-
 یھ مرتاضی مرض،رضوان مقدم ،عقوبی یال بنی ژ،یی لقای ساق،یی سارا لقا،یکوھک پرستو دو،اءیض

 ،ی جلوه جواھر،رزایم می مر،ی سوسن طھماسب،انی زارا امجد،ی الناز انصار،ین افضلی نسر،یلنگرود
آزاده  ، رضوان مقدم،یصارد انتی ناھ،یده انتصاری فر،ی شھال انتصار،ی سارا لقمان،ییفاطمھ گوارا

.یقربان
ھ مشغول ک اللھ کبھشت و چند تن از فعاالن حقوق زنان در پای ارد17غمبرزاده در ینب پیبازداشت ز-

.ن زادهی محبوبھ حس،شاورزکد ی از جملھ ناھ،بودند" ون امضاءیلیک می"ن یمپک ی امضاء برایجمع آور
 ی طھماسبن سوس،یری سال حبس تعز6 بھ یا طلوعیرو ،یقی سال حبس تعل2ت بھ یت بھاره ھدایومکمح-

 .ین احمدی نوش،یری ماه حبس تعز6 و یقیم حبس تعلی سال و نکیبھ 
 ، استیریق و شش ماه آن تعزی سال تعل5م آن بھ مدت ی سال و نکیھ ک سال زندان 2ن اردالن بھ یپرو-

.یتا احمدیمھ گکو محا سال حبس 2 بھ یت دالرام علیومکمح
. انقالبی دادسرایاری زاده بھ دادی صدر و محبوبھ عباسقلیده شادارجاع پرون-
. در دادگاه انقالبیاتھام مارال فرخم یتفھ-
.مانشاه توسط مأمور حراست دانشگاهرک دختر در دانشگاه ی دانشجوکیتعرض بھ -
.ریبکر یحملھ بھ سالن مطالعھ دختران ام-
 مقامات یلکم کر وزارت اطالعات بھ استناد ح بامداد بھ دستو1 ساعت ی شجاعه منزل منصوریبازرس-

 . برخورد با فعاالن جنبش زنان بر ی مبنییقضا
.ینجات ودر  سنگسار و تالش فرزندانش ی نجار برایبرک یطاقت فرساانتظار -

 مسؤوالن اتخاذ شده توسط یاست ھای زنان در حال گسترش و سی اجتماعیب ھایھ آمار آسک است ین در حالیو ا
  موارد،یاریھ در بسک یطرح مبارزه با بدحجاب . زنان استیارآمد و ناقض حقوق انسانکنھ نای زمنیدر ا

 یری با موضع گ، افراد مورد تعرض قرار گرفتھ داردین و حقوق انسانیت از نقض قوانیاکگزارشات حاصلھ ح
ر شده در طرح یزنان دستگھ کد ی گویان دادستان تھران مین می در ا. است گرفتھیشتری شدت بمسؤوالن از یبرخ
 یبا بدحجابه  نخست طرح مبارزیھ در روزھاکشود  یگر اعالم می دیشوند و از سو ید می تبعیت اجتماعیامن

 در یتیھ طرح انطباق جنسکدارند  ی اعالم ممسؤوالنر شدند و ی زن و مرد با پوشش نامناسب دستگ488
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 مسؤوالناحداث خواھد شد و بھ دستور ز ینص زنان  مخصوی عمومیا ھکھا اجرا خواھد شد و پار مارستانیب
. دی آیما ممانعت بعمل می از سوار شدن زنان بدحجاب بھ ھواپ،حراست فرودگاه

 فقره تجاوز بھ 500 در شش ماه گذشتھ ، مثالھ عنوانب. ندک ی می خود را طیر صعودی زنان سیب ھایو اما آس
ھ بودجھ ک است ین در حالیو ااست ده مواد مخدر گزارش شده ننک سابقھ تعداد زنان مصرف یش بیزنان و افزا
. استیافک و ناکدار انی بس،نندک ی میھ در فقر مطلق زندگک دهوا زنان سرپرست خانی براافتھ یاختصاص 

ان یت دانشگاه و دانشجوی وضع-ح

ل تعداد یت از تحصیومق و محریان و تعلی از دانشجوی شدن تعدادی شاھد بازداشت و زندان1386در بھار سال 
 شدت گرفتن موج ، را فراھم نمودهی محافل حقوق بشریاما آنچھ موجبات نگران. می بودآنھا از یقابل توجھ

ن یان ایو در بازداشت دانشجو )ریبکر یام( کینک تیر دانشگاه پلیدر اتفاقات اخ. ان استیبرخورد با دانشجو
ھ ک میبود حقوق بشر یھ جھانیاعالم  وین داخلیف مقررات و قوان بر خالیی شاھد بازداشت فعاالن دانشجو،دانشگاه

 ی اشاره می انضباطی ھاتھیمک و یتی امنینھادھا از یبرخان توسط ی دانشجوین گزارش بھ نقض حقوق انسانیدر ا
:مینک

:ی انضباطیتھ ھایمکم توسط کاحضار و صدور ح -1
رضا یعل ،ھ گلروی مھد،ید دریمج (یگاه عالمھ طباطبائ دانشی دانشجو5 یانات رفاھکل و امیت از تحصیمحروم
ل ی اسماع،یوسفیژن پور یب(ر یبکر ی دانشگاه امی دانشجو17 ،)انیثم قھوه چی م،ض اهللا زادهیفد یسع ، فریارشاد

 ،یدریھزاد ح ب،انی زمانک باب،م زادهیک عباس ح،یگدلیقھ بی صد،ی صابری عل،یس مرادی سجاد و،سلمان پور
 احسان ،یمیرکار ی ماز،ی پدرام رفعت،یدیوسف رشی محمد ،یما گرشاسبی ن،م رحمان پوری ابراھ،نایر خرمیام
 ی ناخن و نامتعارف بودن موکل داشتن الیرج بھ دلک دانشگاه آزاد واحد ی دانشجو93 ،)ی آرمان صداقت،یعزم

 2 ،زدی از دانشگاه ینیم حسی رح،)رضا اردالنی عل، فریرضا ارشادیعل( دانشگاه عالمھ ی دانشجو2 ،سر
 5 ،ی از دانشگاه آزاد واحد شھرریی خدایمھد ،) نژادی تقوی مجتب،ییما رضاین(اسوج ی دانشگاه یدانشجو
زاد از ی و محسن پریزد جابری ا، دانشگاه سبزواری صداقت جو دانشجوی مصطف، دانشگاه چمرانیدانشجو

 نژاد از یعقوبید یژن صباغ و سعی ب،ین نبویداء الی ض، از دانشگاه عالمھی اصالحچی مرتض،دانشگاه تفرش
 ،ینیالد معی م،ینا باطبی ن،ث ظاھریحد ،زادکآرش پا(گاه مازندران شان دانی نفر از دانشجو6 ، بابلیدانشگاه صنعت

ده ک و عسل اخوان از دانشیعقوب علیر یام ،زدی از دانشگاه یمین رحید حسی س،)م زادهیکصادق ح ،یحامد محمد
.گاه عالمھ و محمد آوخ از دانشییرج طباطبای ا،یلید اسماعیان و رشیسیر رئیما ،ارتباطات

:مکاحضار بھ دادگاه و بازداشت و صدور ح -2
م یکعباس ح ،ی صابری عل،ریبکر ی از دانشگاه امیمان مصطفویاشوند و نرکن تریحس ،افریناصر پو-

احمد قصابان،  ل پور،ی، مقداد خلیلکد تویخ پور، مجید شیان، مجیا محمودی، پویزاده، احسان منصور
 دانشگاه ی دانشجو15، یزدبخش از دانشگاه عالمھ طباطبائید ای، سعکینک تیان از دانشگاه پلی زمانکباب

ان یک، یرک شای، علیاریھالھ اسفند(ا کیم آمری مقیرانی پژوھشگر و استاد دانشگاه ا3مازندران، 
.)تاجبخش

.یونسبتکی نی و عل،میکتحالت دفتر یکر تشی دب،یھاشماحضار -
.م وحدتیک تحیزک مری عضو سابق شورایرانشاھی بھ اتھامات حامد ایدگیرس-
بھ ) رند بیھ در زندان بھ سر مک( و ابوالفضل جھاندار ید درخشندی سع،یوان انصاریکارجاع پرونده -

.د نظری دادگاه تجد32شعبھ 
. در زندانی مھندس درخشندیت نامناسب جسمیوضع-

:ق شدهی تعلیی دانشجوینھادھا -3
.ردک شھر یکان دانشگاه علوم پزشی دانشجوی انجمن اسالمیھا تی فعالھق شش ماھیم تعلکح-
 یھا لکت نظارت بر تشأی ھ،ریبکر یان دانشگاه امی دانشجوی انتخابات انجمن اسالمیرغم برگزاریعل-

 .جھ انتخابات نشدیرش نتی پذ بھ ن دانشگاه حاضریا
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:ل شدهی تعطییدانشجوات ینشر -4
.در تھران" درنگ"و " بن بست "ییھ دانشجویف نشریتوق-

:سی و تدرلیت از تحصیمحروم -5
. ارشدیارشناسکل در دوره ی از تحص،دانشگاه آزاد دانشگاه سنندج ی دانشجو،یاسر گلیت یمحروم-
 از ، دانشگاه تھرانیبای زیده ھنرھاکران و استاد دانشیشن ایمی پدر ان،کلکن ین زریتر نورالدکداخراج  -

.ن دانشگاهیا
 از ادامھ ،ن دانشگاهی ایتراک دوره دیت معلم و دانشجوی استاد دانشگاه ترب،انیاووسکجواد ت یمحروم-

 .س در دانشگاهیدرتل و یتحص

از آغاز سال  ،ز سال گذشتھییشور در پاک یھا دانشگاه  دریی بھا178رش یرغم پذی عل،بنا بھ اخبار منتشره
ل  ی از تحص، برده اندیپ بودن آنھا یبھائبھ ھ دانشگاه ھا ک پس از آن یی بھای دانشجو94م کنون دست ک تایلیصتح

. محروم شده اند

:   ان ی و شتم دانشجوبضر -6
 29 ، روزریبکر یان دانشگاه امی دانشجوی انجمن اسالمیاعضا، از ل سلمانپوری و اسماعیآرمان صداقت-

خارج از دانشگاه مورد ضرب وشتم مأموران  ،قصد ورود بھ دانشگاه را داشتندھ ک یبھشت ھنگامیارد
.ات قرار گرفتندمانتظا

شتم قرار داده و با و  دانشگاه را مورد ضرب ییفعاالن دانشجو ،افراد ناشناس با ورود بھ دانشگاه لرستان-
با چاقو ھ کن دانشگاه اند ی اییشان از فعاالن دانشجوک و جواد دردیک نادعکامیس. چاقو مضروب ساختند

. مضروب شده اند

ان کودک -خ

ھ بنا بھ گزارش گزارشگر کد ی آی از موارد نقض حقوق بشر بھ شمار میکیران یا  سال در18ر یان زکودکاعدام 
 نوجوان در 15 سال گذشتھ 2 ی ط، و خودسرانھییصحرا ،ییر قضای غیسازمان ملل متحد در امور اعدام ھا

 4 ،ن گزارشیطبق ا. وم بھ اعدام شده اندک مح، سال داشتھ اند18متر از کاب جرم ک در زمان ارتیھ ھمگکران یا
ن یھمچن . نفر نامشخص است3ت ی و وضعی نفر در دست بررس5م ک ح، نفر تبرئھ2 ،ن نوجوانان اعدامینفر از ا

 از یک و اخبار منتشره حاھا گزارشن طور یھم. راز اعدام شدی در شی سالھ ا15 نوجوان ،طبق اخبار منتشره
 76ھ کدھد  یگزارشات نشان م.  استیی مدارس با دانش آموزان بھامسؤوالن ی و بدرفتاریرید سخت گیتشد

.  بوده استییھ دختران دانش آموز بھای مورد آن عل68ھ ک در مورد دانش آموزان انجام شده یمورد بدرفتار

 یدتی عق– یاسی فعاالن س-چ

 یداسفانھ عرصھ آزأمت  ادامھ داشت وی و حقوق بشری فرھنگ،یاسیز برخورد با فعاالن سی ن1386در بھار سال 
: گردد یل اعالم میھ بھ شرح ذکد قرار گرفت یمورد تھد.....  اجتماعات و ،دهی عق،انیب

مارستان در یدر ب یو ، روز بعد6سفانھ أھ متک خرداد 7 در ی بازپرس12ز ورجاوند بھ شعبھ یاحضار پرو-
.گذشت

. دانشجو بھ دادگاهی و مصطفیزدیم ی ابراھ،یکمحمد مل ،انیل بھرامیاحضار خل-
 ،قت جوی فاطمھ حق،) بردیم ھ در زندان بھ سرک (ی عباس لسان،ی بھ اتھامات محمد مباشریدگیرس-

.ییامو بھمن  و تاج زادهیمصطف
.یقاسم شعلھ سعد یبرا یریم حبس تعزین  سال وکیم کد حییأت-
.جبخشوان تایک و یرک شای عل،یاریالھ اسفندبازداشت ھ-
.)و فردایگزارشگر راد(ما یشور پرناز عظکت از خروج یممنوع-
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ت یومک مح،ی ھزار دالر بھ اتھام جاسوس69 سال زندان و پرداخت 3 فرحبخش بھ یت  علیومکمح-
ق ی فا، سال زندان2 محمد آرام نصرت پور بھ ، سال حبس3 مجلس بھ یھا ز پژوھشکارمند مرک
 سال حبس بھ اتھام 10 بھ یاسد باو و) برد یدر زندان بھ سر منون کھم اھ ک( ماه حبس 6 بھ یالفقاروذ

.)ھ روانھ زندان شدک( در اھواز یبمب گذار
 العموم در ی مدعی و درخواست اعدام از سویت اهللا بروجردیفر خواست آیکصدور   وبازداشتادامھ -

. عادالنھیت دادرسفایت تشرین رعادو بیر قانونیمرجع غ
.زاھدان در زندان ید قنبر زھیاعدام سع-
.مینو   سالا بھ ششی نیم زندان ھاشم شاھکش حیاافز-
وم شده ک سال زندان مح25بھ ھ کونوس کیف اول پرونده می متھم رد،یاظم دارابکھ ک است ین در حالیو ا-

.ندکران سفر ی آزاد و از آلمان بھ ایقرار است آخر سال جار ،بود

:اتیمطبوعات و نشر -د

 نظرات و اخبار ، آراء،ارک وانتشار افیط بھ حوزه اطالع رسانوران مربی از موارد نقض حقوق بشر در ایکی
. مواجھ بوده استی جدیھا تیھ ھمواره با محدودکاست 

 یآنچھ م.  روبروستی جدیھ با مخاطراتک حقوق بشر است یھ جھانیان از جملھ مواد ارزشمند اعالمی بیآزاد
 : ھاستتین محدودی از اید بخشیخوان

:اتیول نشرؤران مسی مدی دادگاه برایا برگزاریام کصدور اح -1
ر ی مقدم مدیل خشخاشی خل،"ران خودرویام ایپ"ھ یول نشرؤر مسی مد، بھ اتھامات احمد خادم اهللایدگیجلسھ رس

ر ی مدیخی شی قل،"ھیع اتفاقیوقا"ف شده یوق روزنامھ تمسؤولر ی مدی خانزادی مصطف،"اسرار" روزنامھ مسؤول
ر ی عباس معصوم زاده مد،"البرز" یول روزنامھ ورزشؤر مسی زاده مدید نقیر سعی ام،"توسعھ" روزنامھ مسؤول

ر ی مدی محمد رضا خاتم،"یمردم ساالر"ول روزنامھ ؤر مسیان مدیبکواک ی مصطف،"داریسپ"ول ھفتھ نامھ ؤمس
 ی رجب رحمان،" عدالتیصدا" روزنامھ مسؤولر ی مدیزازک ی مصطف،"تکمشار"ف شده ی روزنامھ توقمسؤول

 مسؤولر ی مدیروز حناچی پ،"نیالثارات الحسی"ھ ی نشرمسؤولر ید محتشم مدی عبدالحم،"کتا"ھ ی نشرمسؤولر یمد
 یارابین دری محمد حس،"شھ ورزشیاند" ی روزنامھ ورزشمسؤولر ی فضل اهللا باقر زاده مد،"یآباد"فصلنامھ 

ن یھمچن ."یشتآ"ف شده یل ھفتھ نامھ توقر مسؤوی مدی برھان لھون،"ھیگو"ف شده ی ھفتھ نامھ توقمسؤولر یمد
آن ف و دفتر یھ را توقین نشری مراجعھ و ا"ارانیع"بلوچستان بھ دفتر ھفتھ نامھ  ستان وی استان سیمأموران دادستان

.ردندکرا پلمب 

:ادگاهات بھ دی نشرمسؤولران ی احضار مد-2
ن ی حس،"اعتماد" روزنامھ مسؤولر ی مدیاس حضرتی ال،"نامھ"ف شده ی ماھنامھ توقمسؤولر ی مد،یمیوان صمیک

 مسؤولر ی مدیری ھوشمند سف،"شھیموج اند"ھ ی نشرمسؤولر ی مد،"ھانیک" روزنامھ مسؤولر ی مدیعتمداریشر
 مسؤولر ی نور مدی موسویدعلی س،"یھمبستگ" روزنامھ مسؤولر ی مدی صالح آبادی عل،"آرمان"روزنامھ 

 ،"روژھھ الت"ھ ی نشرمسؤولر ی مدی عبداهللا سھراب،ر احمدیھ و بویلویکھک "یعصر روشنگر" یھ محلینشر
عصر "ھ ی نشرمسؤولر یان مدی علویخ علی و ش"روزگار"ف شده ی روزنامھ توقمسؤولر ی مدیفرزانھ خرقان

.  بھ دادگاه احضار شدند"ظھور

:یزنامھ نگاران و فعاالن مطبوعاتوت ریومکمحمھ و کمحا -3
ون یلی م20 بھ پرداخت ،"ئاسو"ف شده یھ ھفتھ نامھ توقیریت تحرأی عضو ھ،یینایق میت صدیومکمح-

 ، بھ سھ سال حبس"ردستانکام مردم یپ"ھ ھفتھ نامھ یری تحری از اعضای اجالل قوام،ی نقدی جزاالیر
 دادگاه ی از سو"رفتواک"وانمرد روزنامھ نگار ھفتھ نامھ اوه جک ،م حبسین  بھ دو سال وید ساعدیسع

. سنندج بھ دو سال زندان
 ،انید معماری ام،ین پناھیاوه حسک ،بودوندکا ی تون،یگی بھرام ولدب،یی بھ اتھامات بھمن امویدگیجلسھ رس-

.  برگزار شدیمیر ابراھی روزبھ م،یمی غالمرضا تم،ع زادهیشھرام رف
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نون در کھ ھم اک فرحبخش ی علیزیت سھ سالھ حبس تعزیومک نسبت بھ محیھد نظر خوایحھ تجدیال-
.برد ارائھ شد یزندان بھ سر م

  بارھا احضار،)ت فرانسھی تابعی تبار دارایرانیا( ی رشتھ روزنامھ نگاری دانشجو،یکمھرنوش سلو-
.  قرار گرفتھ استییشده و مورد بازجو

:یتی امنی احضار روزنامھ نگاران بھ نھادھا-4
سنده ی خواه نویرم اهللا محمدک ر وی سردبیر حجتی زر،"دگاهید"نامھ فتھ احضار آسو صالح خبرنگار ھ-

.ر احمدیھ و بویلویکھک "یعصر روشنگر" یھ محلینشر
.ن بالگیر پرشی مدی بوترابیمھدبازداشت -

سندگان ینو -ذ

.اسوج ارجاع شدی شھرستان یفریک بھ دادگاه "یقراریآداب ب"سنده ی نو،یاد علیعقوب یپرونده 

 سانسور -ر

 ھاا در مورد آنی پرداختھ شود ھانآد بھ یھ باک یاز موضوعاتد یجد یستی ل، نھادھایبر اساس دستور العمل برخ
 ،ی ھستھ ای انرژ،اکیره با آمرک بحث مذا: گرددی روزنامھ ھا ارسال ممسؤولران ی مدیبرا ،ار شودیاختوت کس
. گذاشتھ شده استت یمحدود آنھا یھ براک بوده یان از جملھ موضوعاتزن  معلمان و،ارگرانک

ال ک برخورد با و-ز

.رندیگ یمب و تعرض قراریمورد تعق ، آنان در مقام دفاع قائل شدهیھ قانون براک یتیرغم مصونیال علکسفانھ وأمت
 .یوگرفتن ب قرار ی و تحت تعقیش گنابادی دراول یکو،  دانشجویالت مصطفکلغو پروانھ و-
.یاسی سی پرونده ھایبرخاز او  دفاع لیدلان بھ یل بھرامیب خلیتعق-
 .یتی در زندان امنی سلطانیدر قلیدامھ بازداشت حا-
 اوب ی ادامھ تعق،د نظری تجد17 اتھام  در شعبھ 3 از ی عبدالفتاح سلطانیم برائت قطعکرغم صدور حی عل-

ھ اموال و اسناد یلک و عدم استرداد یدر دادگاه عموم) یضود مرتیسع(ن بھ دادستان تھران یبھ اتھام توھ
.ی وگذرنامھ  از جملھ شناسنامھ ویتیھو

انون و حوادث پشت پرده کاست یر رییال با توجھ بھ تغکانون وک در معرض خطر قرار گرفتن استقالل -
.آن

ی فقر و نابرابر، رفاه-ژ

 بھ ینگاھ. رو بھ گسترش استھمچنان  یابسامان اقتصادت نیوضع اال و رشد تورم وک ی حاصل از گرانینگران
 ی رفاه و آموزش م، بھداشت،ت بد سالمتی نشان از وضعیرانیا یده ھاان خانواینھ ھا در میزان درآمد و ھزیم

ھزار تومان و  540ران یا زان خط فقر در جامعھی م،ی دولتیسم ریھ طبق آمارھاک است ین در حالیدھد و ا
. ن شده استیی ھزار تومان تع180 یارگران قراردادک ھزار تومان و 150ارگران دائم ک یاحداقل دستمزد بر

 توسط ی اعتراضات صنفیریل گکشور موجب شکدر ت ین وضعیادامھ ا مات وین تصمیچن اتخاذ سفانھأمت
ادآور یز ینان با آن را یومتک حیھا گزارش نحوه برخورد دستگاهن یا یھ در ابتداکشده ....  معلمان و،ارگرانک

.میشد

 ماه 3ھ در ک بود ی امر،نیشی پیھا استیو س ردھاکینار روک در یارشناسکر یمات خلق الساعھ و غیاتخاذ تصم
اھش نرخ سود کتوان بھ دستور  یمات مین تصمیاز جملھ ا. ردک بر مردم وارد یشتری فشار بی سال جاریابتدا

.ه است دامن زدیات اقتصاد در مناسبی ناامنیھ بھ فضاکرد ک اشاره یکبان
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 نرخ تورم در سال یبرا. بان مردم را گرفتیھ در عمل گرک بود یلین مسایھا از مھتر متی قیش سطح عمومیافزا
 خانوارھا در سھ ماه ینھ مواد مصرفیش ھزیافزا. برآورد شده است)  درصد23 تا 17ن یب (ی ارقام متفاوتیجار

 کیدر ) ی و گوشتی مواد لبنژهیھ وب (یک درصد مواد خورا6 بھ کی نزدرشد. دھد ی نمی خوبیاول سال نشانھ ھا
 ،ھا متیش قینار افزاکدر . اھش سطح رفاه جامعھ استکو  ی اقتصاد نشان از وخامت اوضاع،)بھشتیارد( ماه

  ،ھافتیش ی درصد افزا10ارمندان فقط کحقوق . ندک یشتر مین فشار را بیش سطح دستمزدھا ایت در افزایمحدود
ن فقر رو بھ یان نشان از ایاعتراض فرھنگ.  درصد بوده است17 بھ کیھ نرخ تورم در سال گذشتھ نزدک یدر حال

. باشد ی مش یافزا

بھ  . نموده استی سطح رفاه مردم افت قابل توجھ،ی نفتیر درآمدھایش چشمگیرغم افزای علی رشد اقتصاداز نظر
 و نرخ افتھیل ی تقل19 بھ 23انھ از یران در خاورمی رتبھ ا،پول ین المللیگزارش صندوق ببراساس ھ ک یگونھ ا

 و یلیط بازار و تعیسادکتوان در  ی را میت اقتصادیبحران در وضع. ابدی یاھش مک 5 بھ 3/5رشد از 
 40ش از ی ب، فصل گذشتھیات طیافتھ در نشریاس کمطابق اخبار انع. ردکارخانھ ھا مشاھده ک یستگکورش

 درصد 15 یز بھ رقم برآوردی نیارکیش نرخ بی افزا،ھ بھ تبع آنکرده اند ک  یلی و تعطیستگکشارخانھ اعالم ورک
ران آن یھ توسط مدک ین اجتماعینار آن خبر بحران در منابع و مصارف سازمان تأمکدر . ستی از انتظار نیخال

.سازد ین واحدھا را  مضاعف میارگران اک ی مخاطرات زندگ،اعالم شده

 تیزیوحق پرداخت  اما مردم مجبور بھ ،ردهک را اعالم نیک پزشینون تعرفھ ھاکز دولت تایالمت ندر حوزه س
 درصد 70 بھ کی نزد انجام شده،یھابرآوردبراساس رده است و ک اعالم یکھ نظام پزشک ھستند  یی باالیھا

 قرار یعنی ،س آن بودکعھ در برنامھ چھارم  توسعھ ک یھدف(شود  یب مردم پرداخت می از جی درمانینھ ھایھز
). مھ پرداخت شودی بیھا  توسط دولت و سازمانینھ ھا توسط مردم و مابقی درصد ھز30بود تا 

 یماران در اقدامین بی از ایھ برخک ی بھ گونھ ا. وجود داردیمبود و گرانکز یماران خاص نی بیبرا رونھ دایدر زم
 یارانھ ھایاھش کدن بودجھ سالمت ی دیج انقباضی از نتایکی .ردندک در مقابل ھالل احمر تھران تجمع یاعتراض

. ندک وارد ی  جدیتواند بھ سالمت مردم ضربھ ا یھ مکدارو است 

 باشد  یمارد دالر یلی م400ران بالغ بر ی ای درآمد نفت، سال گذشتھ18 یھ طبق اخبار منتشره طکت س این در حالیا
ننده کگران نسف بار و أت رفاه و اقتصاد و سالمت در جامعھ تی وضع، گزافی نفتیرغم درآمدھایسفانھ علأمتھ ک

. است 

 یت اجتماعیوضع -س

ھ برخورد ک است یھی است و بدیتیموارن امنأس و می پلیروھایعھده نھ  در مرحلھ اجرا بیت ھر اجتماعین امنیمأت
،  استین قانونی در چارچوب موازیدت و اقدامات جی مستلزم قاطع،س و جان و اموال مردمین بھ نوامابا متجاوز

.ده گرفتیھا را ناد ن انسانیادیت، حقوق بنین امنی توان بھ بھانھ تأمی نمیول

ھ تالش شده ک دهیگردن مختلف مشاھده کس در امای از عوامل پلی توسط برخی خشنی برخوردھارایسفانھ اخأمت
ر یغ یل بھ برخوردھایرادات ذیھ اکحال آن.  شودھیتوج ین اقداماتیچن" ل و اوباشذبرخورد با ارا"تحت عنوان 

:است ر واردک فوق الذیقانون

ن فاقد ا از متھمیبھ برخ "اوباش ل وذارا"ل ی از قبینیاطالق عناو ،یم قطعک قبل از اثبات جرم و صدور ح)الف
. استیھ قانونیتوج

 حفظ ،ین المللیت برامقر  ویسطبق قانون اسا،  شده باشندیب جرائمکر شدگان مرتیھ دستگکنی بھ فرض ا)ب
.ان قانون استیف مجریرامت اشخاص بازداشت شده از وظاکحرمت و 

 تنھانھ ) ناا مجرمین امتھمدن  مانند آفتابھ بھ گریلیسازان نمودن ویل آویاز قب(و موھن ز یرآمی تحقی برخوردھا)پ
ز ی جنون آمی از آنان بھ رفتارھایخ برن و سوق دادیتواند موجبات تجر یھ مکبل ،شود یم نمیاھش جراکموجب 

.  از آحاد جامعھ را فراھم سازدییانتقام جو و
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خاتمھ 
 و بھ یار عمومک جلب توجھ اف،رانیت حقوق بشر در ایانون مدافعان حقوق بشر از انتشار گزارشات وضعکھدف 

 ی  می فرھنگ– یسای س– ی مختلف اجتماعی رفع نقض حقوق بشر در گستره ھای امر برامسؤوالنژه توجھ یو
. باشد

ت ی روز افزون وضعی امر شاھد رشد و ارتقامسؤوالنشتر فعاالن حقوق بشر و توجھ یم با تالش ھر چھ بیدواریام
. میران باشیشور اکحقوق بشر در تمام جھان و 

انون مدافعان حقوق بشرک


