
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 ه: مقدم

 نقض سيستماتيك حقوق بشر در ايران ادامه داشت.  همچناندر ماه دسامبر 
خود  ير انسانیکام غاحروزهای نخست اين ماه که همزمان است با سالروز تصويب اعالميه جهانی حقوق بشر، حکومت ايران 

 اعدام و شالق و شکنجه ادامه ميدهد. را منجمله 
 م بود. اعدام در مالعا ۳اعدام در ايران صورت گرفت که شامل  ۱۱، دسامبر ۱۴-۱۱تنها در فاصله روزهای 

 ساند.ر بيورا به تص رانينقض حقوق بشر در ا هيقطعنامه عل نيملل متحد شصت و چهارم یعموم در اين ماه مجمع
حکم  لاز جمله اعمادام...دد اعمال و اجراي مجازات اعخود را نسبت به آمار باال و متع یجد ینگران»قطعنامه مجمع عمومي 

که  یجرائم یم شده براسال سن داشتند و اعدامهاي انجا ۱۸ ريکه در زمان ارتکاب جرم ز ینوجوانان و نفرات هياعدام عل
به لغو »را  يرانا ميژته و رابراز داش« بوده اند یاساس متكي بر اعترافات اجبار رو د ستندين یجرائم بسيار جد طيواجد شرا

 فراخوانده است. « اعدامها در مأل عام، هم در قانون و هم در عمل
 ۸ت که شامل اعدامزندانی را بدار آويخ ۱۰دسامبر۲۰-۱۹اما حکومت ايران همزمان با تصويب اين قطعنامه طی روزهای 

 زندانی به صورت جمعی در زندان گوهردشت می شود. 
ای بين ت ارگان هنتقادامستمر ادامه دارد و به نحوی که حکومت ايران هيچ اعتنايی به انقض حقوق بشر در ايران به طور 

 الملل حقوق بشری نمی کند.
ن الملل يه عفو بيبيان به عنوان مثال حکم اعدام احمدرضا جاللی در اين ماه عليرغم محکوميت های بين الملل و به ويژه

  داد. م دادستان تهران از قطعيت در اجرای اين حکم خبرتوسط ديوان عالی کشور تاييد شد و پس از آن ه
... غير  دور حكم واز ص كه ادعا كرد كه بازجويي و گرفتن اعتراف پس یاژه ا یدر ماه دسامبر در واکنش به اظهارات محسن

حكام ي كردن ارال سپحهمين قوانين، بعد از گرفتن حکم و در  رغميفاش ساختند که عل انياز زندان یقانوني است، تعداد
 اند. برده شده و تحت شکنجه قرار گرفته  ینفرادخود در زندان ها،  به ا

 

  خودسرانه، مرگ در حبس یاعدام، قتل ها

 :اعدام

خبرگزاريها و سايتهاي  مورد آن توسط 5کرده است که تنها اعدام را ثبت  25 دسامبرحقوق بشر ايران در ماه  مانيتورينگ
ه صورت گرفت زندانهار دمورد در مالعام و ساير اعدامها  سهاعدامهاي اين ماه  از مجموعه است.اعالم رسمی شده حكومتي 

  است.



 

 
ت صورت گرف رازيو ش یاصفهان؛ خو ل،يکرمانشاه، اردب ،یسار یاعدام در شهرها۱۱ ،دسامبر۱۴ -۱۱ یتنها در فاصله روزها

 .ه اعدام محکوم شدنددر زندان کرج ب انيتن از زندان۱۴کم فاصله دست ني. در همشدیکه سه اعدام در مألعام را شامل م
ز پس از ام شد. رواعد یارسدر زندان  زين یزندان کيکرمانشاه و  آبادزليدر زندان د یطور جمعبه یپنج زندان دسامبر،۱۱روز 
 اعدام شد. زيدر زندان تبر یزندان کي زيآن ن

 یر روزهاد ران،يبشر در انقض حقوق تيمتحد در محکومعنامه مللقط نيشصت و چهارم بيهمزمان با تصو حکومت ايران
 .اعدام شدند در زندان گوهردشت یطور جمع. هفت تن از آنها بهختيرا بدار آو یزندان۱۰کم دست دسامبر، ۲۰و ۱۹

سرقت »خاطر به مبردسا ۲۰روز  که ساله بودند۲۱ آناندو تن از  بودند.  یجوان نيتن از اعدام شدگان در سن5کم  دست
سال 5از تحمل  ساله بلوچ پس۲۴جوان  کيدر زندان گوهردشت اعدام شدند. در همان روز « مسلحانه از سوپر مارکتها

 یرکزندان مزجوان پس از تحمل شش سال حبس در  کي زياز آن ن لزاهدان اعدام شد. روز قب یحبس در زندان مرکز
 .زنجان اعدام شده بود

سال ۱5اب جرم ام ارتککرد. او هنگ دييآموز را در بروجرد تأنوجوان دانش کيحکم اعدام  ايران یعال وانيحال د نيهم در
 کيه مادر کساله ۲۱زن جوان  کي زياز او ن شي. سه روز پبردیسر ماکنون سه سال است در حبس بهسن داشته و هم
 است به اعدام محکوم شده بود. الهکودک چهار س

 

 :هاي خودسرانه قتل

 مورد قتل خودسرانه صورت گرفته است.  7دسامبر  در ماه
الويزان واقع در مهران بر شهروند در حين تردد به منطقه ف ۳دسامبر، سه تن  در اثر انفجار مين جان باختند. اين  3روز 

طقه عنوان من ان بهاثر انفجار مين جان خود را  از دست دادند. الزم به ذکر است که اين منطقه توسط سپاه پاسدار
 پاکسازی  شده اعالم شده بود. 

 د.شدر رجايی شهر مشهد در اثر شليک مستقيم نيروی انتظامی، كشته ساله  20جوان دسامبر، يک  6روز



 

شليک مستقيم نيروی  ر، بر اثساله 20« عثمان احمدی»ساله و  22« محمد بهرامی» به نامهای  دو کولبر دسامبر،  16 روز
 د.له بوساله پدر يک فرزند دونيم سا ۲۲را از دست دادند. محمد بهرامی جان خود انتظامی در سردشت 

 دسامبر يک کولبر در اثر شليک نيروی انتظامی قطع نخاع شد. 18روز 
رحمت  »اند، وی قتل رس دسامبر نيروی انتظامی به سمت اتومبيل يک کاسبکار کرد، شليک کرده و راننده او را به 26روز 

 بود. ساله 33« سليمان زاده
 مرگ در حبس

 مار،يب یزندان نيخت. اجان با یپزشک یهايدگيساله در اثر عدم رس22 یزهيمحبوس در زندان زاهدان به نام ناظر عل یزندان
 زندان زاهدان حبس بود. 5ماه در بند  6سال و  2به مدت 

 و احكام و مجازاتهاي بیرحمانه یرانسانیغ رفتار
به ثبت رسيده زندانی  ۴دسامبر، اجرای حکم شالق برای در ماه گزارشهاي رسيده به مانيتورينگ حقوق بشر ايران،  براساس

 است. 
 شالق

ر با حضو ین رضودر شهرستان بجستان از توابع استان خراسابرای يک زندانی مرد ضربه شالق  ۷۴، حکم دسامبر5روز 
 شهرستان، در مالءعام اجرا شد. نيدادستان ا

 هرکدامت آنان خبر داد. پس از اعالم اتهامازندانی  ۳حکم شالق  یاحکام از اجرا یاجرا ريمد یزيضرغام عزدسامبر، ۲5روز
 ضربه شالق عالوه حکم حبس محکوم شده اند.  ۷۴و  ۱۰۰، ۱۴۰به   بيسه نفر به ترت نياز ا

نقدی توسط  ضربه شالق و جريمه5۰حمل فعال مدنی کرد منجمله يک دختر دانشجو به ت ۳همچنين در ماه دسامبر، 
 قضاييه ايران محکوم شدند. 

اتهام آنان  سال حبس محکوم شدند. ۲۲۰ضربه شالق و  ۴۲۰تهران در مجموعه به  هييدو جوان توسط قضادسامبر  ۱۹روز 
  .سرقت عنوان شده است



 

 
 

 و دستگیريها بازداشت

گيري و بازداشت ثبت دست مورد 2317گ حقوق بشر ايران در مجموع ، بنا به گزارشهاي رسيده به مانيتوريندسامبرماه  در
 .شده است

مورد دستگيري  557مورد دستگيري اقليتها و  ۱۰۹مورد دستگيري سياسي،  62مورد دستگيري اجتماعي،  1589از جمله 
  به ثبت رسيده است.خودسرانه 

ودند، شرکت کرده ب شب يلدا در دو مهمانی متفاوت دختر و پسر شهروند تهرانی که به مناسبت ۲۳۰بيش از دسامبر ، ۲۱
 .توسط نيروهای امنيتی دستگير شدند

نفر در  ۱۰۰۰ساعت گذشته حداقل  ۴۸گفت:  ظرف  یمصاحبه ا ی، طدسامبر۲۴تهران، روز  سيپل سيرئ یميرح نيحس
 شدند.  ريتهران دستگ

 سال بودند. ۲۰ رين زتن از آنان جوانا 5۰از  شيب بازداشت شدند. یانتظام یرويجوان در تهران توسط ن ۲۱۶دسامبر، ۲5
 بازداشت شدند. یانتظام یرويتوسط ن  نيورام در یمهمان کيدختر و پسر جوان در ۳5دسامبر،۲۸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 زندانیان در زندانهاي ايران وضعیت

 
سالگی درزندان اردبيل بسر می  17که از سن  زندانی سیاسی جوان  بلوچ صابر ملک رئیسی

زندان از روز  برد در اعتراض به اعمال شکنجه و نگه داری وی در قرنطينه ضمن شکايت از مسئولين
کماکان محروم از ارتباط با خانواده و وکيل است و در اعتصاب غذا و دارو بسر می برد. وي  نوامبر28

تالش خانواده اين زندانی برای کسب خبر  .ای از بابت سالمتی به سر می برددر وضعيت نگران کننده
 .از سرنوشت محمدصابر ملک رئيسی تاکنون به نتيجه نرسيده است

 
بار دچار  ۲محبوس در زندان اوين در ماه دسامبر  ا شهابی فعال کارگری و زندانی سیاسیرض

 یرضا شهاب یجسم تيتهران نسبت به وضع یمسئوالن زندان و دادستانسکته مغزی شده است. 
 . اندازند یم ريرا به تاخ مارستانيبه ب یزندان نيکرده و اعزام ا یتوجه یب

 
ه در يک اقدام تنبيهی دو ماه پيش به ک آرش صادقی زندانی سیاسی

زندان گوهر دشت کرج منتقل شد، عليرغم وضعيت جسمی نامناسب به دليل اعتصاب غذا طوالنی 
روزه(، به دستور بازجويان قرارگاه ثاراهلل سپاه از خدمات پزشکی محروم می باشد. بازجويان ۷۱مدت )

 يت را خودت بپردازی.سپاه به وی گفته اند: از اين پس بايد هزينه داروها

 
 هااقلیت سركوب

 ادامه داشت.های مذهبی در ايران ماه دسامبر سرکوب اقليت در
ی، ضمن تفتيش منزل شهروند مسيح 6دسامبر،  در آستانه ميالد مسيح، در پی يورش نيروهای انتظامی به منزل 11روز 

ادره ز مصندان را پس اامورين مغازه های اين شهروتن از آنان بازداشت شدند. همچنين م 4آنان و مصادره اموالشان،  
 کاالهايشان پلمپ کردند.

 یروهايتوسط ن شيروز پ ستيب زديساکن  يیشهروند بها یآباد یمهد زداني وايه 
بلحاظ  یمنتقل شد. پرونده و زديشهر  یزندان مرکز نهيبازداشت و به قرنط یتيامن

به کودکان عنوان شده  یقيموس سيرتد یو یريباشد. علت دستگ یم فيبالتکل يیقضا
 است.

 



 

 
به منزل  امنيتی ماموران ورشي، پس از دسامبر۱۳روز ساکن اصفهان  انينامجو نيمع

 یبازداشت و به مکان نامعلوم ،اش یمنزل و ضبط لوازم شخص شيضمن تفت یو یشخص
 .شدمنتقل 

 
 

 .اره اماکن عمومی پلمپ شدندشهروند بهايی در تبريز توسط اد۱۶محل کسب  در ماه دسامبر همچنين
 
 حقوق پايه  ضنق
 

، در پارک شهروند شاهين ساله توسط ماموران انتظامی ۱۳يک کودک دسامبر،  12
  .نهايت بازداشت شدمورد ضرب و شتم قرار گرفته و در شهر اصفهان 

 
 
 
 
در  یماموران شهرداردسامبر، 15 

تهران،  عصريارراه ولجوان دست فروش در چه کيبه  ،یحضور مامور انتظام
 یحمله كرده و آن جوان را مورد ضرب و شتم قرار م یليدل چيبدون ه

 وندديپ یماموران م نيحاضر در صحنه هم به ا سيمامور پل. در نهايت دهند
 یشهردار یگناه را به اجبار به سمت خودروها یجوان دستفروش و ب نيو ا

 کند. یمنتقل م
 
 
 یب یانتشار عکسها ليبه دل رانيا کيمناستياله ژس۱۲قهرمان  ،پوریعبد انايک

 ونيفدراس یانضباط تهيدر کشور ارمنستان، به کم ینيدوره تمر کيحجاب در 
 قرار دارد. تياحضار و در آستانه محروم کيمناستيژ


