


    مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش ساالنه میالدی آماری، تحلیلی وضعیت حقـوق بشـر در ایران در دوره 

) را بدین وسیله منتشر می کند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشكل در فرایند دو ساله اخیر به عنوان بخشـی از پروژه آمار  2013یكساله (

88گیری روزانه آغاز شده از سال  این مجموعه است که ارائه تحلیل آمار را در گزارش حاصله میسر کند.

) حاصل جمع آوری، تجزیه، تحلیل و مستند سازی شدت  گزارش از وضعیت حقوق بشـر منتشـر  1869     گزارش ساالنه میالدی از نقض حقوق بشر در ایران ( 2013

شده توسط منابع خبری در محدوده یك سال میالدی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا به عنوان ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشـر در ایران در اسـتخراج و 

%20گزارشگری گزارشات مورد اشاره  ، منابع رسمی و نزدیك به حكومت ایران  و سایر منابع خبری حقوق بشری  بوده است. 29% 51%

20     در گزارش  صفحـه پیش روی بــخش های متعددی از جمله زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و ... مورد بررســی اجمالی و آماری همراه بــا ارائه نمودارهای 

%3مربوطه برای درك بهتر خوانندگان قرار گرفته است بنابر این گزارش تمرکز گزارشگری وضعیت حقوق بشر در ایران علیرغم افزایش  سایر نقاط کشور نسبـت بـه 

استان تهران در مقایسه با سال قبل همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبت مرکز از سوی جامعه مدنی است

     هرچند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تالش گسترده مدافعان جسور حقوق بشر در ایران است که از راه تحقق باورهای انسان دوستانه خود متحمل 

هزینه می شوند، با این حال به دالیل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت سازمانهای حقوق بشری توسط دولت ایران و نیز ممانعت این حكومت از گردش آزاد اطالعات 

بدیهی ست گزارش پیش روی علیرغم دقت باال از سویی عاری از خطا نباشد و از سوی دیگر به تنهایی بـازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب 

نشود، با این حال گزارش پیش روی به جرات باید یكی از دقیق ترین، جامع ترین و مستندترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران از نوع خود دانسـت که امید اسـت 

دستمایه فعالیت بهتر سازمان ها و مدافعان حقوق بشر از طریق درك بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش ها و فرصت های پیش روی آن قرار بگیرد.

، تعداد  مورد نقض حقوق که  مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبـیق بـا  36238 در بررسی موردی  گزارش سال  1361644 2013 1869

مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی شود؛ 1325406اعالمیه جهانی حقوق بشر و تعداد 

 برای مشاهده میزان گزارشگری از استان های مختلف که ارتباط مستقیمی با توانمندی نهادهای مدنی دارد به نقشه زیر توجه کنید.
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     همانطور که در فوق مشـــاهده می کنید تفاوت فاحشـــی بـــین مرکز و ســـایر نقـــاط کشـــور حســـب گزارشـــات منتشـــره وجود دارد.

) تهران  و سایر نقاط کشور  شهروند را در خود دارد. 62724669این در حالی است که به لحاظ جمعیت (سرشماری سال  12،425،000 1390

،  درصد در تهران و  درصد در سایر نقاط کشور بوده. 65 با این وصف طبق آمار تمرکز مدافعان حقوق بشر در سال  35 2013

     جداول زیر در بردارنده اسامی استان هایی است که گزارشات ساالنه نقض حقوق بشر در ایران را تشكیل می دهند و همینطور میزان گزارشاتی که از 

آن منطقه مخابره شده است، بدیهی است عدم ذکر نام یك استان به معنی عدم وجود گزارشی از آن منطقه است.
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جدول استان های دارای گزارش بر اساس حجم گزارشات نقض حقوق بشر

    کل کشور: در جدول فوق گزارشاتی را در بر دارد که به استان خاصی تعلق ندارد و مربوط به کل کشور است.

در ذیل نمودار دایره ای مربوط به مقایسه استانها و حجم گزارشات ارسالی را مشاهده میکنید

    کل کشور : در نمودار فوق گزارشاتی را در بر دارد که به استان خاصی تعلق نداشته و مربوط به کل کشور است.

میزان رشد %تعداد گزارشاتنام استانمیزان رشد %تعداد گزارشاتنام استان

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایالم

بوشهر

تهران

خراسان رضوی

خوزستان

خراسان شمالی

قزوین

خراسان جنوبی

زنجان

سمنان

فارس

چهارمحال و بختیاری

95

141

20

44

178

5

16

652

43

104

6

25

4

12

32

80

12

-33

-3

54

33-

2

25

7

31-

39-

1

63-

39-

75-

45-

61-

23-

140

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیالن

لرستان

مازندران

مرکزی

نامعلوم

هرمزگان

همدان

یزد

سیستان و بلوچستان

کهگیلویه و بویر احمد

کل کشور

5قم

77

33

44

12

28

17

21

14

0

29

13

23

37

17

31

-58

41-

25-

22

29-

41-

23-

68-

42-

0

16

48-

35

3

6

38-
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     برای شروع بررسی رسته ای نقض حقوق بشر در یكسال گذشته به جاست ابتدا نگاهی به نمودار مقایسه رسته ها بر اسـاس تعداد گزارشـات یكسـاله 

داشته باشیم.

258     در این رسته  گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به ثبت رسید و از این تعداد گزارش  شـهروند بازداشـت  52

43شدند،  مورد ضرب و شتم، 3 مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی گزارش شده است.

میلیون ریـال جریمه نقدی صادر شـده  10     همچنین  شهروند از سوی دادگاههای انقالب محاکمه شدند و برای  نفر نیز  ماه حبس تعزیری  722 24 22

است.

351در کل از  گزارش در این حوزه  مورد نقض حقوق بشر برای  نفر به ثبت رسیده است. 53 52

در ذیل مقایسه گزارشات مربوط به نقض حقوق اقلیتهای ملی را بر اساس تفكیك ماهانه مشاهده می کنید.

%31     در حوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان  نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احكام حبس از سوی دستگاه قضایی 

%69نیز با کاهش  همراه بوده است.

%50     در مقایسه ماهانه نقض حقوق ملی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حـوزه 

%75در سپتامبر با  و بیشترین نزول در ژانویه با  گزارش شده است. 0%

اقلیت های ملی
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2012برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال  در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

12     در این رسته در طی یكسال گذشته  گزارش از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است و بر این اساس  شهروند بازداشت شـدند،  مورد ضرب و  531 159

مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیتهای مذهبـی،  مورد احـضار بـه نهادهای امنیتی- 88شتم،  مورد تفتیش منزل، 1 مورد پلمپ اماکن مذهبی،  39 66

قضایی و 9 مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است.

30      نفر از اقـلیت های مذهبـی از سـوی نهادهای قــضایی مجموعا  ماه حبــس تعزیری،  ماه حبــس تعلیقــی،  میلیارد و  میلیون  41 200 3620 79

75ریـالجریمه نقدی و  ضربه شالق محكوم شدند.

899از مجموع  گزارش استخراج شده در این حوزه  مورد نقض حقوق اقلییت های مذهبی برای دستكم  نفر به ثبت رسیده است. 177 159

اقلیت های مذهبی
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%14     در این رسته، بهائیان با  گزارش در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قراردارند و به ترتیب مسیحیان و دراویش با  و اهل سنت  در  16% 49%

رده های بندی دیده بانی قرار می گیرند. قابل ذکر است، از سایر ادیان و مذاهب که در نمودار زیر به آنها اشاره نشده است، گزارش منتشر نشده است.

%36     در حوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان  نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است، هم چنین صدور احـكام حبـس از سـوی دسـتگاه 

%21قضایی نیز با کاهش  همراه بوده است.

%38     در مقایسه ماهانه نقض حقوق مذهبی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل  کاهش داشته اسـت، بیشـترین صعود در این 

%87حوزه در سپتامبر با  و بیشترین نزول در جون با  گزارش شده است. 50%

2012برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال  در این رسته به نمودار زیر بنگرید.
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اندیشه و بیان

،  گزارش از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده اسـت،  مورد اعمال فیلترینگ اینترنتی گزارش شـده اسـت، 8 مورد  33     در این رسته در طی سال  352 2013

16توقیف نشریه، 5 مورد اختالل تعمدی در شبكه اینترنت،  نفر بازداشت موردی،  مورد ضرب و شتم،  مورد ممانعت از برگزاری تجمع، مراسـم یا  14 336

178سخنرانی،  مورد پلمپ تشكل و دفاتر،  بازداشت فله ای،  مورد تهدید و ارعاب،  مورد احضار به مراجع قـضایی- امنیتی در حـوزه اندیشـه و  30 127 68

بیان گزارش شده است.

738در سال  در این حوزه،  نفر از سوی مراجع قضایی به  ماه حبـس تعزیری،  ماه حبـس تعلیقـی، 3 میلیارد و  میلیون ریـال جریمه  111 4567 117 2013

241نقدی،  ضربه شالق و  ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محكوم شدند. 164

18855هم چنین  مورد جمع آوری ماهواره نیز از سوی گزارشگران و رسانه های دولتی گزارش و ثبت شده است. 

19974از مجموع  گزارش استخراج شده در این حوزه  مورد نقض حقوق بشر حداقل برای  نفر به ثبت رسیده است. 394 352
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     در حوزه اندیشه و بیان بازداشت شهروندان %71 نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احكام حبس از سوی دسـتگاه قـضایی 

نیز با کاهش %43 همراه بوده است.

     در مقایسه ماهانه نقض آزادی اندیشه و بیان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل %40 کاهش داشته است، بیشترین صعود در 

این حوزه در جون با %65 و بیشترین نزول در آگوست با %63 گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال 2012 در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

     در این رسته در سال 2013، 35 گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسـیده اسـت که از این گزارشـات جمعاً 4 مورد بازداشـت فعال حقـوق 

صنفی، 431 مورد پلمپ اماکن در این رابطه، 1 مورد ممانعت از فعالیت تشكالت، 2 مورد احضار به مراجع قضایی- امنیتی گزارش شده است.

در این رسته 2 تن از سوی دستگاه قضایی به 72 ماه حبس تعزیری محكوم شدند.

 35مورد گزارش در کل در این رسته گردآوری شده است که شامل 25 مورد نقض حقوق بشر برای 458 نفر محسوب می شود.

%95     در حوزه اصناف بازداشت شهروندان  نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احكام حبس از سوی دسـتگاه قـضایی نیز بـا 

%91کاهش  همراه بوده است.

%72     در مقایسه ماهانه نقض حقوق اصناف بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل  کاهش داشـته اسـت، بیشـترین صعود در این 

%100حوزه در فوریه با  و بیشترین نزول در آوریل، اکتبر و نوامبر با  گزارش شده است. 250%

2012برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال  در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

اصناف



10 نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران

دانشجویی

     در این رسته در سال 2013، 58 گزارش از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به ثبت رسـیده اسـت که در مجموع شـامل 

27 مورد بازداشت دانشجو، 4 مورد اخالل در تجمع، 1 مورد ضرب و شتم، 8 مورد لغو مجوز نشریه دانشجویی، 30 مورد احضار به مراجع قـضایی- امنیتی، 

20 مورد احضار به کمیته های انضباطی، 26 مورد تعلیق از تحصیل، 18 مورد اخراج و یا محرومیت از تحصیل را شاهد بودیم.

750     در این رسته در سال گذشته 4 دانشجو از سوی دستگاه قضایی کشور بـه  ماه حبـس تعزیری،  ضربـه شـالق و  هزار ریـال جریمه نقـدی  80 33

137محكوم شدند. مجموماً از  گزارش گردآوری شده  مورد نقض حقوق دانشجویی برای  نفر به ثبت رسیده است. 56 58

%34     در حوزه حقوق آکادمیك بازداشت دانشجویان  نسبت به سال قبـل از آن کاهش یافته اسـت، هم چنین صدور احـكام حبـس از سـوی دسـتگاه 

%75قضایی نیز با کاهش  همراه بوده است.

%51     در مقایسه ماهانه نقض حقوق دانشجویی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل  کاهش داشـته اسـت، بیشـترین صعود در 

2012این حوزه در جون با  بیشترین نزول در می با  گزارش شده است. برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشـر نسبـت بـه سـال  در این  62% 65%

رسته به نمودار زیر بنگرید.
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اعدام

     در این رسته در سال 2013، 253 گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که شامل محكومیت 

39724 نفر به اعدام و اجرای حكم اعدام 585 نفر می باشد که از این تعداد 49 نفر در مالء عام اعدام شدند که 223 نفر از ایشان مرد،  تن زن بوده اند.

     15 تن از افراد به دلیل دگر اندیشی و بر اساس فعالیت های سیاسی به اتهام محاربه با خدا اعدام شدند که پیكر برخی از آنها تحویل خانواده نشـده و یا 

پس از دفن توسط دستگاه قضایی محل دفن ایشان به خانواده ابالغ شده است.

     بر اساس این گزارش %52 اعدام شدگان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند، %23 به اتهام قتل، %10 بـه اتهام تجاوز بـه عنف، 

%10 به اتهام نامعلوم، 4 درصد به اتهام محاربه و افساد فی االرض و کمتر از %1 به اتهام جاسوسی، سرقت مسلحانه و تجاور و %1 به اتهام تروریسـتی در 

ایران اعدام شدند. 

1031مجموماً از 253 گزارش گردآوری شده 282 مورد نقض حقوق برای  فقره به ثبت رسیده است. 

     در نمودار زیر صدور و اجرای حكم اعدام در دادگاههای مختلف کشور بر اساس جرم مورد بررسی قرار گرفته است که جرایم مربوط بـه مواد مخدر بـا 

23%  در صدر، قتل  در رده ی بعدی قرار دارند.52%
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%16     در نمودار دایره ای زیر نیز اجرای حكم اعدام در استانهای مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس استان البرز بـا  در صدر و 

%8آذربایجان غربی با  دررده دوم و کرمانشاه و سیستان و بلوچستان با  در رده سوم قراردارند.  10%

     در نمودار دایره ای زیر نیز اجرای حكم اعدام در زندان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس زندان رجایی شهر و مرکزی 

ارومیه در صدر قرار دارند.
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     بر اساس نمودار زیر 8 درصد اعدامها در مالء عام و انظار عمومی به اجرا در آمده است.

2012 اعدام زنان نسبت به سال  دو برابر شده است برای مشاهده میزان اعدام ها بر اساس تفكیك جنسیت به نمودار زیر بنگرید.

%21     همین طور در زیر می توانید به نمودار فراوانی اعدام در مالء عام در استان های کشور بپردازید بر اساس این آمار استان فارس با  اعدام ها در صدر 

قرار دارد.
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     در این نمودار که رابطه مستقیمی با اعدام مخفیانه زندانیان دارد، اعدام هایی که از سوی منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد بررسی 

%44قرار گرفته است که بر اساس نمودار زیر  اعدام شدگان به صورت مخفیانه و بدون اعالم در رسانه های جمعی اعدام شده اند.

%7     در حوزه اعدام، اجرای حكم شهروندان تغییری نیافته است، هم چنین صدور احكام اعدام نیز با کاهش  همراه بوده است. اعالم رسـمی اعدام ها از 

%17سوی رسانه های نزدیك به حكومت  افزایش و اعدام های غیر رسـمی  کاهش یافته اسـت. هم چنین تعداد اعدام ها در مالء عام  نسبـت بـه  6% 2%

%50سال  کاهش داشته است و اعدام زنان  افزایش را نشان می دهد. 2012

15     در مقایسه ماهانه صدور و اجرای حكم اعدام بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل  % کاهش داشته است، بیشترین صعود در 

%75این حوزه در فوریه با  و بیشترین نزول در مارس با  گزارش شده است. 383%

2012برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال  در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

245     در این رسته در سال گذشته  گزارش نقض حقوق بشر از سوی نهاد آمار بـه ثبـت رسـیده اسـت که جمعاً  تن دسـتگیر، ممانعت از نشـر 3 اثر  38

فرهنگی، ممانعت از اجرای 5 برنامه فرهنگی، اخراج 1 فعال فرهنگی، 6 تن مورد احـضار بـه مراجع قـضایی- امنیتی، 3 تن ممنوع الخروج گزارش شـده 

است.

39در این حوزه  تن از فعالین از سوی دستگاه قضایی به  ماه حبس تعزیری و  میلیارد ریـال جریمه نقدی محكوم شدند. 534 41

26     هم چنین  مكان تاریخی تخریب شده و 2 مكان نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته و در آستانه تخریب قرار دارند و  مكان فرهنگی نیز پلمپ شد. 13

346در کل در این رسته از  گزارش مورد بررسی قرار گرفته  مورد نقض حقوق برای دست کم  نفر استخراج شده است. 38 38

حقوق فرهنگی
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     در حوزه فرهنگی بازداشت شهروندان %440 نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است، هم چنین صدور احكام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با 

افزایش %583 همراه بوده است.

     در مقایسه ماهانه نقض حقوق فرهنگی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل %51 کاهش داشته است، بیشـترین صعود در این 

حوزه در ژانویه با %0 و بیشترین نزول در آوریل با %86 گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال 2012 در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

     در این رسته در سال 2013 میالدی 300 گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً 39 تن دستگیر شـدند، 3 مورد ممانعت از 

اعتصاب کارگری گزارش شده است، 4706 کارگر از کار اخراج یا تعدیل شده اند، گزارشـات عقـب افتادن حقـوق 633 ماه کارگران مسـتند شـده اسـت، 

110211کارگر از کار بیكار شده اند، 48 تن در سوانح کاری کشته شده اند، 50 مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است، 709158 

19مورد نبود بیمه کار برای کارگران گزارش شده است،  کارگر بالتكلیف در حوزه کار گزارش شده است،  فعال کارگری نیز بـه نهادهای امنیتی و  16179

12قضایی احضار شده است. در مجموع 7 تن از فعالین کارگری از سوی دستگاه قضایی به  ماه حبس تعزیری،  ماه حبس تعلیقی محكوم شدند. 53

964478جمع کل گزارشات گردآوری شده این حوزه  گزارش بوده است که  مورد حقوقی برای  نفر به ثبت رسیده است. 297 300

کارگری
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%63     در حوزه کارگری بازداشت شهروندان  نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احكام حبس از سوی دستگاه قـضایی نیز بـا 

%50کاهش  همراه بوده است.

28     در مقایسه ماهانه نقض حقوق کارگری بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل  % کاهش داشته است، بیشـترین صعود در این 

%66حوزه در فوریه و مارس با  و بیشترین نزول در اکتبر با  گزارش شده است. 27%

2012برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال  در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

18     در این رسته در سال  میالدی از مجموع  گزارشی که توسط واحـد آمار گردآوری شـد جمعاً 2 مورد کودك آزاری،یك مورد فروش و قـاچاق  2013

مورد کودکان  161000کودکان، 1 مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان،  مورد سـوء تغذیه کودکان،  مورد محـكومیت فعالین حقـوق کودك،  12 200000

محروم از تحصیل را در برگرفته است.

361010در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه  مورد بوده است که  مورد نقض حقوق بشر برای  نفر برآورد شده است. 11 18

%100     در حوزه کودکان بازداشت فعالین  نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احكام حبـس از سـوی دسـتگاه قـضایی نیز بـا 

%100کاهش  همراه بوده است.

   

73  در مقایسه ماهانه نقض حقوق کودکان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل  % کاهش داشـته اسـت، بیشـترین صعود در این 

%100حوزه در فوریه با  و بیشترین نزول در ماههای ژانویه، مارس، جوالی، اکتبر، نوامبر و دسامبر با  گزارش شده است. 100%

2012برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال  در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

حقوق کودکان
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زنان

زندانیان

46     در این رسته در سال2013 میالدی  گزارش گردآوری شده است که بـر اسـاس آن جمعاً  مورد بازداشـت بـه دلیل نوع پوشـش شـدند، 1 مورد  18

خودسوزی زنان گزارش و 5 مورد قتل ناموسی، 1 مورد احضار فعاالن این حوزه به مراجع قضایی-امنیتی گزارش شده است.

56در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه 18 گزارش بوده است که شامل  مورد نقض حقوق زنان برای دستكم  تن بوده است. 11

نمودار شماره 5 اینجا نمایش داده شود.

در حوزه زنان بازداشت فعالین %100 نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احكام حبـس از سـوی دسـتگاه قـضایی نیز بـا کاهش 

%100 همراه بوده است.

    در مقایسه ماهانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل %57 کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حـوزه 

%100در ژانویه و آپریل با %100 و بیشترین نزول در فوریه با  گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال 2012 در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

مورد انتقـال  288 97     در این رسته در سال 2013 ، جمعاً  مورد ضرب و شتم زندانیان،  مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشكی زندانیان،  47

198غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، 190 اعمال محدودیت خارج از قانون بـر زندانیان،  مورد اقـدام بـه اعتصاب غذای زندانیان،  مورد انتقـال  4324

اجباری یا تبعید زندانیان، 3 مورد خودکشی زندانی، 155 مورد اعمال فشار و تهدید زندانیان2 مورد مرگ زندانی بر اثر بـیماری، 4 مورد عدم دسترسـی بـه 

وکیل، 1 مورد پرونده سازی بر علیه زندانیان، 7246مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب گردآوری شده است.

10     هم چنین در حوزه متهمین نیز 154 مورد جلوگیری از مالقات با بازداشـت شـدگان،  مورد بـالتكلیف نگاه داشـتن بازداشـت شـدگان،  مورد  191

شكنجه بازداشت شدگان، یك مورد تهدید بازداشت شدگان، 45 مورد تالش برای اخذ اعترافات اجباری، شـش مورد نگهداری متهم در کنار محـكومین، 

 مورد نگهداری بازداشت شدگان در انفرادی گردآوری شده است.53
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در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه 586 مورد بوده است که شامل 930 مورد نقض حقوق زندانیان برای 21134 نفر بوده است.

     در مقایسه ماهانه نقض حقوق زندانیان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل %15 کاهش داشته اسـت، بیشـترین صعود در این 

حوزه در فوریه با %141 و بیشترین نزول در مارس با %63 گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال 2012 در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

     در طی یكسال گذشته مراجع قضایی حكومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقـدام بـه صدور 9529 ماه حبـس تعزیری و 395 ماه حبـس تعلیقـی 

4678نموده اند که از این مقدار، حوزه اصناف 72 ماه، حوزه اقلیتهای ملی- قومی 722 ماه، اقلییت های مذهبی 3820 ماه، اندیشه و بیان  ماه، دانشجویان 

33 ماه، زنان 0 ماه، کودکان 0 ماه، فرهنگی 534 ماه، کارگران 65 ماه را به خود اختصاص داده اند.

الزم به ذکر است این آمار فقط احكام موردی که مشخصات یا اطالعات مربوط به حكم منتشر شده است را شامل می شود.

827     در بررسی جزئی آمار دستگاه قضایی  تن از شهروندان را بیش از  سال محرومیت از حقوق اجتماعی، بیش از  سـال محـكومیت حبـس  241 274

319تعزیری و تعلیقی محكوم نموده است. هم چنین این فعالین به یازده میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون پانصد هزار ریـال جریمه نقدی و  ضربه شـالق 

محكوم شدند.

محكومیت ها
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، در حـوزه اقـلیت های  %50    در طی سال 2013 محكومیت فعالین و شهروندان کاهش  داشته است بر این اساس در حوزه کارگری محكومیت فعالین کارگری  40%

، دانشجویان و اندیشـه و بـیان بـه ترتیب  و  درصد کاهش وجود داشـته  ، زنان و کودکان  43مذهبی و قومی به ترتیب 21 و  درصد و در حوزه صنفی  75 100% 91% 69

است اما در حوزه فرهنگی %583 افزایش را شاهد بوده ایم.

%164     در مقایسه ماهانه محكومین دادگاه های انقالب بر اساس تعداد نفرات در سال 2013 بیشترین صعود در این حوزه در اکتبر با  و بیشـترین نزول در مارس بـا 

%90 گزارش شده است.

1445در طی یكسال گذشته نیروهای امنیتی  شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی، سیاسی و ... بازداشت نموده اند.

254     در این رابطه، اصناف 4 مورد بازداشت، اقلیت های قومی  مورد، اقلیت مذهبی  مورد، اندیشه و بیان  مورد، دانشجویان  مورد، فرهنگی  مورد،  27 336 531 254

39کارگران  مورد را شامل می شوند.

الزم به ذکر است برخی از بازداشت ها به صورت فله ای بوده است که در آمار فوق و در نمودار زیر لحاظ شده است.

، در حوزه اقلییت های قومی بـه  %63     در طی سال  بازداشت فعالین و شهروندان کاهش  داشته است بر این اساس در حوزه کارگری بازداشت شهروندان  34% 2013

، حوزه اندیشه و بیان  کاهش گزارش شـده اسـت. هم چنین در حـوزه اقـلییت های  ، دانشجویان  ، زنان و کودکان  %71ترتیب  و در حوزه صنفی  34% 100% 95% 31%

%440مذهبی  و در حوزه فرهنگی  گزارش شده است. 36%

%92     در مقایسه ماهانه بازداشت ها بر اساس تعداد بازداشت شدگان در سال  بیشترین صعود در این حوزه در آگوسـت بـا  و بیشـترین نزول در می بـا   134% 2012

گزارش شده است.

بازداشت ها
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مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
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