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 بولتن هفتگي مركز حقوق بشر شوراي ملي مقاومت ايران

 8316 دي 81

 

 زيستن حق امر بر سيستماتيك نقض
 اعدام به محكوم و اعدام

 اعدام

 يك زنداني در مشهد اعدام شد 
-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C-3/342647-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-D8%AF%D8%B1%-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA

%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF 

جوانی سپیده دم روز گذشته با حضور قضات اجرای احکام 

به اتهام قتل در زندان مرکزی مشهد  ،دادسرای عمومی وانقالب

. ساله عنوان شده است03ح، -هويت وي، علي .به دار آويخته شد

 (1031دي 11 –وبسايت حكومتي ركنا )
 

 ديزل آباد کرمانشاهزندان اعدام در 
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=4895 

ديماه، يک زندانی  ۲۱بامداد روز گذشته 

متهم به قتل در زندان ديزل آباد کرمانشاه 

، بختیار محمدی هويت اين زندانی. اعدام شد

حقوق بشر ). عنوان شده استاهل روانسر 

 (3131دي 31 –كردستان 

 
 جوان متهم، صبح امروز اعدام شد 

http://www.entekhab.ir/fa/news/386581 
http://www.khabaronline.ir/detail/743126/society/judiciary 

 از تهران دادگستری کل رئیس اسماعیلی غالمحسین

 از پس :گفت و داد خبر قتل به متهم يك حكم اجرای

 حکم قانونی، تشريفات و فرآيندها تمامی انجام

 بود رسیده کشور ديوانعالی تايید به که صادره

 در وي، گفته به .درآمد اجرا مرحله به سرانجام

 كه بوده ساله71 پسري متهم، كه شد مشخص تحقیقات

 از صادره حکم اساس بر وي .است كرده قتل به اقدام

 خصوص در هران،ت يک کیفری دادگاه 1 شعبه سوی

 اتهام خصوص در و نفس قصاص به عمد قتل اتهام

 به میت، بر جنايت اتهام خصوص در و اعدام به عنف به تجاوز

 نیز کشور عالی ديوان به حکم اين که شد محکوم شالق ضربه ۴۷

 (7931 دي71 – خبرآنالين و انتخاب حكومتي وبسايت) .بود رسیده
 
 

https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-3/342647-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-3/342647-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-3/342647-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=4895
http://www.entekhab.ir/fa/news/386581
http://www.khabaronline.ir/detail/743126/society/judiciary
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 دو نفر افزايش يافتهای رجايی شهر به  شمار اعدام
https://iranhr.net/fa/articles/3174/ 

 در قتل اتهام با ورامین متهمان از زندانی دو جاری روز صبح

 يک اعدام خبر تر پیش .شدند اعدام کرج شهر رجايی زندان

 اين به .بود شده منتشر رسمی های رسانه سوی از مجرم-کودک

 ابولفضل نام به زندانی يک ماه، دی ۲۷ شنبه پنج صبح ترتیب

 به وی .است هشد اعدام کرج شهر رجايی زندان در نیز قربانی

 بشر حقوق سازمان) .بود شده محكوم اعدام به عمد قتل اتهام

 (۲۹۳۱ دی ۲۷ - ايران

 
 قتل خودسرانه

 نفر در ايذه۲شدن  کشته
http://www.jahannews.com/news/578026 

نفر در اين  2نماينده ايذه و باغ ملک در مجلس از کشته شدن 

مردم شهرستان : هدايت هللا خادمی اظهار داشت .شهرستان خبر داد

ايذه نیز مانند برخی از شهرهای ديگر ايران در اعتراض به 

شکالت اقتصادی دست به تجمع زدند که متاسفانه منجر به کشته م

  .نفر و مجروح شدن تعدادی در اين شهرستان شد 2شدن 
(8316دي 88 –وبسايت حكومتي جهان نیوز )  
 

 اند اعتراضات خيابانی کشته شده نفر در ۳۱
-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DB%B1%DB%B3-http://esfahanemrooz.ir/29935

ml%D8%A7%D9%86%D8%AF.ht-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C 

خبرگزاری صدا و سیما گزارشی درباره اعتراضات خیابانی اخیر 

 . در برخی از شهرهای ايران تهیه کرده است

های دورود در اعتراضات يکشنبه شب،  در اين گزارش تعداد کشته

با اين توضیح که دو نفر ديگر نیز در . شود دو نفر اعالم می

 ... اعتراضات شنبه شب در همین شهر با گلوله کشته شده بودند

در اين . نفر کشته شده اند 1در تیراندازی تويسرکان نیز 

ر اصفهان پرداخته ادامه اين فیلم، به حوادث شاهین شه

بر اين اساس، در حوادث شاهین شهر، سه نفر کشته شده . شود می

 . اند

تا حاال، با استناد به اين فیلم در حوادث چند روز اخیر 

  :لینك. شده اندسیزده نفر کشته 
http://www.iribnews.ir/fa/news/1973326 

 (7931دي 77 –منبع حكومتي اصفهان امروز، وبسايت صدا و سیما )
 

 آباد کشته و زخمی در نجف ۴
http://setare.com/fa/news/18157 

https://iranhr.net/fa/articles/3174/
http://www.jahannews.com/news/578026
http://esfahanemrooz.ir/29935-%DB%B1%DB%B3-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF.html
http://esfahanemrooz.ir/29935-%DB%B1%DB%B3-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF.html
http://esfahanemrooz.ir/29935-%DB%B1%DB%B3-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF.html
http://www.iribnews.ir/fa/news/1973326
http://setare.com/fa/news/18157
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آباد، يک نفر کشته و  های نجف در جريان تیراندازی در ناآرامی

 (8316دي 88 –وبسايت حكومتي ستاره ) .اند سه نفر مجروح شده
 
 
 
 

 تلفات انساني در شهرستان دورود 
https://www.isna.ir/news/96101105717 

نفر  2در روز اول اغتشاشات، : نعمتی، فرماندار دورود گفت

میانسال و يک در روز دوم، يک فرد  .نفر زخمی شدند 6کشته و 

. ساله زير خودروي آتش نشاني، تلف شدند ۲۱تا  ۲۱پسر 

 (8316دي 88 –خبرگزاري حكومتي ايسنا )

 
 تن از مردم در قهدريجان كشته شدند 6

http://www.farsnews.com/13961012001644 

 کالنتری به گران اغتشاش» :گفت فالورجان فرماندار هدايت اصغر

 طريق از که آماری آخرين طبق ...کردند حمله قهدريجان

 اين در گران اغتشاش از نفر 1 است شده اعالم ما به بیمارستان

 و اطالعاتی های دستگاه» :داد ادامه وي .«شدند کشته حادثه

 .«هستند ها آن شناسايی و هويت تشخیص حال در امنیتی

 (7931 دي71 – فارس يحكومت خبرگزاري)

 
 حكم اعدام

 جوان بازداشتي در انتظار تغيير حكم اعدام 
https://mafnews.de/?p=19911 

سال حبس در زندان  نیدر هشتم یسنندج یزاده زندان برزان نصرهللا

.  حکم اعدام است رییمنتظر تغ شهر، يیرجا

اين در . محاربه عنوان شده است یاتهام و

   ۲۹۸۳خرداد  ۸ حالي است كه وي در

سال داشته در حین بازگشت ۲۴هنگامی که 

از مدرسه مورد اصابت گلوله قرار گرفته 

نهايتا در  برزان. ه استو بازداشت گرديد

اعترافات تلويزيونی که تحت فشار و 

شکنجه از وی گرفته شد اعالم کرد که با 

از حق داشتن وکیل  وي. ارتباط داشته است جهاديهای  گروه

 (3131دي 33 –ماف نیوز . )محروم بوده است نیز تعیینی

 

 

 

https://www.isna.ir/news/96101105717
http://www.farsnews.com/13961012001644
https://mafnews.de/?p=19911
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 زندان
 شرايط زندان

 شدنداوين و رجايي شهر منتقل  هاي بازداشتي ها به زندان
-until-tedarres-of-hundreds-and-killed-were-people-15-least-https://persian.iranhumanrights.org/1396/10/at

iran/-in-protests-street-of-day-fifth-the 

 از ،کرج شهر رجايی و تهران اوين های زندان از مطلع منابع

 اين به اخیر روزهای شدگان بازداشت از زيادی تعداد انتقال

 زندان رياست ،گفت مطلع منبع يک .اند داده خبر زندان دو

 برای زندان اين بندهای از يکی تخلیه دستور تهران، اوين

 .است داده را آنجا به جديد شدگان بازداشت انتقال

 اوين زندان مسئوالن سوی از که سالنی ،منبع اين گفته به 

 زندانی 033 از بیش است، شده تخلیه جديد شدگان بازداشت برای

 زندان بندهای ساير به اکنون که بود داده جای خود در را

 .اند شده منتقل اوين

 کرج شهر رجايی زندان های سالن از يکی گفتند همچنین منابع

 کرج در شده بازداشت معترضان به نیز البرز استان در واقع

 ظرفیت سالن اين منابع اين گفته به .است شده داده اختصاص

 بشر حقوق كمپین) .دارد را زندانی صدوپنجاه از بیش پذيرش

 (1031 دي10 – ايران

 
 نخواهيد بيرون زنده هيچكدام» : سياسي زندانيان تهديد

 «!رفت
https://humanrightsiniran.com/1396/52966/ 

 امنیتی فضای شهر رجايی زندان در ماه دی نهم يکشنبه روز از

 زندان در سپاه امنیتی نیروهای .است شده حاکم

 به نسبت» که کردند تهديد را سیاسی زندانیان و اند مستقرشده

 هر بروز صورت در نباشید؛ بین خوش اخیر وقايع

 .«رويد نمی بیرون زنده زندان از شما از هیچکدام اتفاقی

 (7931 دي71 – ايران در بشر حقوق)
 

 مصاحبه تلويزيوني، شرط آزادي زندانيان 
http://www.kurdpa.net/farsi/idame/72099 

دي، مقامات امنیتی از زندانیان سیاسی اوين 81شنبه  روز پنج

خواستند تا با شرکت در يک مصاحبه تلويزيونی و اعالم حمايت 

https://persian.iranhumanrights.org/1396/10/at-least-15-people-were-killed-and-hundreds-of-arrested-until-the-fifth-day-of-street-protests-in-iran/
https://persian.iranhumanrights.org/1396/10/at-least-15-people-were-killed-and-hundreds-of-arrested-until-the-fifth-day-of-street-protests-in-iran/
https://humanrightsiniran.com/1396/52966/
http://www.kurdpa.net/farsi/idame/72099
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از رهبر و مسئولین حکومت در ايران، حکم آزادی خود را 

ز يك منبع آگاه گفت، اين خواسته ماموران امنیتی ا .بگیرند

سوی زندانیان سیاسی رد شده و از پذيرش شرط آنان برای 

به گفته اين منبع، طی روزهای اخیر . آزادی خودداری کردند

کلیه احکام مرخصی زندانیان عادی و سیاسی در اوين تا اطالع 

 (8316دي 81 –كردپا ) .ثانوی لغو شده است
 

 

 
 هياروم یزندان مرکز 21گارد زندان به بند  هجوم

https://zandaniran.blogspot.co.uk/2018/01/12.html 

در واکنش  هیاروم یگارد زندان مرکز ماهيد ۲۷پنجشنبه  روز

که  هیاروم یزندان مرکز ۲۱به بند  یبه اعتراضات سراسر

 یبرد و تمام ورشيدر آن محبوس هستند؛  یاسیس انیزندان اکثرا

 .کرد بيرا تخر انیزندان ليوسا
از صبح روز پنجشنبه به داخل باشگاه زندان منتقل  انیزندان

 یو بازرس شیتا محل استقرار و بندشان مورد تفت دنديگرد

 (8316دي 81 –نه به زندان نه به اعدام ) .ردیقرارگ
 

 

 خودسرانه دستگيريهاي
 اجتماعيدستگيريهاي 

 تن دستگير شدند  122: معاون امنيتي تهران
-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-5/577138-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B2%D8%A7
-%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C
-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87

%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%A7%DB%8C%D9%87%D8-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86 

 امنیتی انتظامی فرمانداری تهران معاونعلی اصغر ناصربخت 

نفر در تجمعات روز گذشته در محدوده  ۱۲۲حدود  یریاز دستگ

اين افراد هم اکنون در : وی گفت .خبر داد عصریانقالب و ول

معاون امنیتی انتظامی . اند اختیار دستگاه قضايی قرار گرفته

فرمانداری تهران مجموع لیدرهايی که در تجمع غیرقانونی 

شرايط : نفر اعالم کرده و گفت ۷۲ديروز دستگیر شدند را حدود 

دي 81 –خبرگزاري حكومتي ايلنا ). هم اکنون تحت کنترل است

8316) 
 

 تن در اراك بازداشت شدند  222
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/10/1616548 

های  در تخريب  گر اغتشاش  ۲۲۲استاندار مرکزی با بیان اينکه 

شدت  غیرقانونی بهبا هرگونه تجمع : اراک دستگیر شدند، گفت

در شب گذشته بیش : علی آقازاده اظهار داشت. شود برخورد می

https://zandaniran.blogspot.co.uk/2018/01/12.html
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/577138-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/577138-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/577138-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/577138-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/577138-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/10/1616548
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کنیم که ظرف چند روز  نفر را دستگیر کرديم و فکر می 811از 

های  آورديم و بررسی دوربین دست می آينده با اطالعاتی که به

ورودی فرمانداری اراک  مداربسته از جمله شعب بانک و سردر

گرفته بود تعداد بیشتری از مهاجمان  که مورد تعرض قرار

دي 81 –خبرگزاري حكومتي تسنیم ) .شناسايی و دستگیر شوند

8316) 
 

 نفر در کاشان ۰۵دستگيری حدود 
https://www.mehrnews.com/news/4188286 

با هر نوع تجمع : محمد تکبیرگو دادستان کاشان اظهار داشت

گر در کاشان برخورد قانونی و  غیرقانونی و يا افراد آشوب

بر اساس قانون افرادی که قصد : وی افزود .شود جدی انجام می

شوند و  داشته باشند مفسد فی االرض محسوب می محاربه با نظام

دادستان کاشان . شود برخوردهای قانونی الزم با آنها انجام می

 ۱۲تا  ۱۲حدود  ،در روزهای گذشته در تجمعات همچنین گفت كه

 (8316دي 88 –خبرگزاري حكومتي مهر ) . شده اندنفر دستگیر 
 

 دستگير شدندتعدادی مصدوم و / شهر لرستان ۱اغتشاش در 
https://www.mehrnews.com/news/4188095 

حبیب هللا خجسته پور معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان 

شب گذشته در سه شهر نورآباد، دورود و خرم : اظهار داشت

شهر دورود وي با اشاره به  .آباد درگیری و اغتشاش داشتیم

در اين شهر نیز طی شب گذشته در درگیری و : نیز گفت

 .اغتشاشات صورت گرفته تعدادی مصدوم و دستگیر شده اند
خجسته پور همچنین از اغتشاش در مرکز استان طی شب گذشته 

در اين اغتشاشات نیز تعدادی از اغتشاشگران : خبر داد و گفت

خبرگزاري حكومتي ) .توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده اند

 (8316دي 88 –مهر 
 

 نفر در پرند دستگير شدند ۳۳
-%D9%86%D9%81%D8%B1-5/577206-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-B4http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%

%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1 

: زاده پاشاکی فرمانده انتظامی شهرستان رباط کريم گفت عبدهللا

مرد بودند که  ۴زن و  ۹شدند که نفر دستگیر  ۲۲شب گذشته 

 .برخی از آنها از لیدرهای اغتشاشات شب گذشته در پرند بودند
فرمانده انتظامی شهرستان رباط کريم همچنین از دستگیری 

که اقدام به انتشار فراخوان تجمع « ع.ر»فردی با هويت 

اعتراضی در شبکه اجتماعی اينستاگرام در شهر رباط کريم 

https://www.mehrnews.com/news/4188286
https://www.mehrnews.com/news/4188095
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/577206-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/577206-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/577206-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 .کرد، خبر داد ا به اغتشاش تشويق میکرده و افراد ر

 (8316دي 88 –خبرگزاري حكومتي ايلنا )
 

 نفر در اروميه در پی تجمعات  22دستگيری 
http://www.asriran.com/fa/news/583075 

 ۲۲: معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربايجان غربی گفت

 .فر از افرادی که قصد تحريک مردم را داشتند دستگیر شدندن

همچنین با افرادی که مستند در : اظهار داشتعلیرضا رادفر 

جهت تهییج مردم به اعمال هنجارشکن اقدام کرده بودند 

دي 88 –منبع حكومتي عصر ايران ) .گیرد برخورد قانونی صورت می

8316) 

 

 دند تعدادي در تاكستان قزوين بازداشت ش
-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-3/577177-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-/%D8%A8%D8%AE%D8%B4http://www.ilna.ir
-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C
-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-86%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87 

د از افرا یشب تاکستان، تعداد کشنبهي یها یدر ناآرام

 .بازداشت شدند

ای از مردم با وجود اينکه هیچ مجوزی  عده: يک مقام مطلع گفت

برای تجمع صادر نشده بود، برای بیان اعتراضات خود نسبت به 

... نی برخی کاالها به سطح شهر آمدندوضعیت معیشتی و گرا

ماموران برخی از اين اغتشاشگران را بازداشت و تحويل 

 (8316دي 81 –خبرگزاري حكومتي ايلنا ) .مقامات قضايی دادند
 

 

 

 دستگيري در دوشنبه شب اصفهان  222بيش از 
http://www.aftabir.com/news/article/view/2018/01/02/1810332 

اغتشاش ها دوشنبه شب هم در برخی از شهرستان های استان 

ديشب شهرهای قهدريجان، خمینی شهر، . اصفهان ادامه داشت

کهريزسنگ، شاهین شهر، فوالد شهر، زرين شهر، نجف آباد شب نا 

 . آرامی را سپری کردند

نفر از مهاجمانی که قصد ورود به مرکز  6در قهدريجان، 

  .خود را ازدست دادند انتظامی را داشتند، جان

در خمینی شهر هم، خانواده ای که در حال عبور از محل 

درگیری ها بودند؛ مورد اصابت گلوله قرار گرفتند که در 

  .ساله کشته و پدر خانواده مجروح شد 88نهايت پسر 
نفر دستگیر  811در آشوب های دوشنبه شب استان اصفهان بیش از 

 (8316دي 82 –وبسايت حكومتي آفتاب . )شدند
 

http://www.asriran.com/fa/news/583075/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-10-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
http://www.asriran.com/fa/news/583075/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-10-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
tg://msg_url/?url=http:/asriran.com/fa/news/583075
tg://msg_url/?url=http:/asriran.com/fa/news/583075
tg://msg_url/?url=http:/asriran.com/fa/news/583075
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/577177-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/577177-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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http://www.aftabir.com/news/article/view/2018/01/02/1810332
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 ليدر در همدان بازداشت شدند  ۱
http://www.alef.ir/news/3961011344.html 

نفره صورت گرفت که  211در آرامگاه بوعلی همدان، تجمعی 

 .نفر از لیدرهای اين تجمع را دستگیر کرد 3نیروی انتظامی 
نفر قصد  311تا  211جمعیتی در حدود ( فالورجان) در قهدريجان

حمله به پايگاه پلیس را داشتند که با اقدام به موقع نیروی 

 (8316دي 88 –وبسايت حكومتي الف ) .انتظامی متفرق شدند

 

 سال سن دارند  ۲۰شدگان زير  درصد بازداشت۰۵
-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-1%D8%B5%D8%AF%D8%AF%D8%B-74/343000-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
-%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-4%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%B-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C

%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84 

بیش از : حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزير کشور گفت

اند،   ها دستگیر شده درصد کسانی که در صحنه اين ناآرامی۳۲

سال است  ۱۱جوان و نوجوان هستند که میانگین سنی آنها زير 

آنان سابقه دستگیری و بازداشت قبلی ( اكثر)و قاطبه 

شرايط پیش آمده ( دوشنبه)وي همچنین گفت، از امشب  .ندارند

ها هستند را  یدر پايتخت و تعدادی از شهرها که درگیر ناآرام

 (7931دي 77 –وبسايت حكومتي ركنا ) .تر کنترل خواهیم کرد جدی

 
 بيش از هزار بازداشتي در اعتراضات ايران 

https://www.radiofarda.com/a/f4_killing_21_arrest_more_than_1000_iran_unrest/28951463.html 

های  بیش از هزار نفر در تجمعات پنج روز گذشته در استان

تهران، کرمان، البرز، قزوين، آذربايجان غربی، مرکزی، 

آمارهای رسمی حاکی  .اند خراسان رضوی و گلستان بازداشت شده

نفر نیز در شهرهای تويسرکان، درود، ايذه، شاهین  ۱۲که است 

 .اند شهر و قهدريجان کشته شده
شهر ايران  ۴۲در حالی که طی روزهای گذشته در بیش از 

های اعتراضی برگزار شده است، تنها مقامات تعدادی از  تجمع

راديو . )اند ها آمار افراد دستگیر شده را اعالم کرده شهر

 (8316دي 82 –فردا 
 

 بازداشت شدند  در تهران نفر طي سه روز054
-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-3/577636-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8
-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-5%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87
-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-9%87%D8%AF%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86 

تهران  یفرماندار یتیو امن یاسیناصربخت معاون س اصغر یعل

نفر و  ۲۱۲ کشنبهينفر، روز  ۱۲۲روز شنبه حدود : اعالم کرد

وی در پاسخ به  .اند نفر بازداشت شده ۲۲۲روز گذشته حدود 

اين سوال که چه تمهیداتی برای نگهداری بازداشت شدگان 

اين موضوع برعهده دستگاه قضايی است و »: گفت، شدهانديشیده 

http://www.alef.ir/news/3961011344.html
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-74/343000-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/577636-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

8316 دي 81  

خبرگزاري حكومتي . )«...اند حتمًا آنها شرايط الزم را انديشیده

 (1031دي 10 –ايلنا 
 

 ليدر در کرج 12دستگيری بيش از 
http://alborz.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=29329 

در ارتباط با : حاجی رضا شاکرمی دادستان کرج اظهار کرد

اغتشاشات اخیر کرج تعدادی دستگیر شده اند که فعال آماری از 

از میان دستگیر شدگان : وی ادامه داد .ی دهیمآنها ارائه نم

نفر لیدر و سرکرده بودند که به نوعی هدايت اين   21

خبرگزاري حكومتي ايسنا، ) .اغتشاشات را به عهده داشتند

 (8316دي 82 –منطقه البرز 

 
 دستگيري  ۳۰۵بيش از : فرماندار همدان

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/12/1618170 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961012001401 

در جريان  ر مورد دستگیری افرادد ماندار همدانفر علی تعالی

ها در چند  در راستای آشوبگری: تأکید کرد در همدان اعتراضات

فرماندار  .اند نفر در همدان دستگیر شده 103روز اخیر بیش از 

بیشتر : ای به سن دستگیرشدگان کرد و گفت همدان اشاره

ر بین سال هستند که د 00تا  11دستگیرشدگان در بین سنین 

خبرگزاري حكومتي ) .خورد به چشم می نیز آنها افراد غیربومی

 (1031دي 10 –تسنیم، خبرگزاري حكومتي فارس 

 

 نفر در بازداشت 02بيش از : فرمانده سپاه در كرمان
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/12/1617677 

در : اظهارداشتفرمانده سپاه در كرمان غالمعلی ابوحمزه 

گر دستگیر  نفر از عناصر آشوب 03جريان اغتشاشات اخیر بیش از 

باز  های حقه متاسفانه تعدادی از آدم: وی افزود .نده اشد

جريان تعدادی از  شعارهای ساختارشکنانه سردادند که در اين

 –خبرگزاري حكومتي تسنیم ) .گناه کشته شدند بی ،هموطنانمان

 (1031دي 10

 

 نفر در تجمع های مشهد ۳۱۱دستگيری 
https://www.mehrnews.com/news/4189706 

نفر در تجمع  ۲۹۸حسن حیدری معاون دادستان مشهد از دستگیری 

 .های غیرقانونی مشهد خبرداد
درمجموع تاکنون در جريان تجمع های مشهد در شب : گفتوی 

نفر که قصد خرابکاری  ۲۱و  ۴۷  و در دو شب بعد ۱۱ اول

 (8316دي 82 –خبرگزاري حكومتي مهر ) .داشتند دستگیر شدند

http://alborz.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=29329
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/12/1618170
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961012001401
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/12/1617677
https://www.mehrnews.com/news/4189706


 

8316 دي 81  

 

 نفر در تجمع شهرستان ممسنی ۰بازداشت 
http://www.tabnak.ir/fa/news/760948 

هللا فرامرزی فرماندار ممسنی با اشاره به تجمعی که ديشب  رحمت

 : ده بود، گفتدر شهرستان ممسنی برگزار ش
نفر بعد از  ۳های امنیتی سبب بازداشت  شناسايی و رصد دستگاه

تجمع شد و ديگر معترضان نیز از سوی دستگاه امنیتی در حال 

 (2931دي 21 –وبسايت حكومتي تابناك ) .شناسايی هستند

 

 نفر در کرمانشاه ٣۱بازداشت 
http://hengaw.net/fa/?p=4813 

شهروند معترض كرد، در كرمانشاه بازداشت 10طي سه روز گذشته، 

نفر هم اکنون در  ٣۹اين گفت، يک منبع موثق . شده اند

 (1031دي 11 –هنگاو . )هستندبازداشتگاه نیروی انتظامی 

 
 های اخير هدفمند دستگير شدند درصد بازداشتی 02

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961013001752 

 درصد 17 از بیش :گفت انتظامی نیروی فرمانده اشتری حسین

 دستگیر هدفمند پلیس توسط اخیر تجمعات در شده دستگیر افراد

 موجب و نبود یخوب اتفاق حادثه اصل هرچند :افزود وي .شدند

 شد، مردم کار و کسب به بیآس یحت و یعموم اموال به خسارت

 مینیبب که کرد دایپ یا عرصه به ورود تجربه ناجا اما

 ندادند یا بهانه گانگانیب به يیها صحنه نیچن در ما ماموران

 آن از اهدافشان و نظام به زدن ضربه یبرا بتوانند تا

 (7931 دي79 – نیوز فارس حكومتي خبرگزاري) .کنند هاستفاد

 
 دره دستگيری ليدرهای تجمعات در زنجان، ابهر و خرم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961013001635 
 تعدادی :کرد اظهار زنجان انقالب و عمومی دادستان مظفری حسن

 دستگیر دره خرم و ابهر زنجان، در اخیر تجمعات های سردسته از

 تحقیقات انجام مرحله در آنها پرونده :افزود وي .شدند

 (7931 دي79 – نیوز فارس حكومتي خبرگزاري) .است مقدماتی

 

 ليدرهاي تظاهرات در اردبيل دستگير شدند 
http://www.mizanonline.ir/fa/news/383296 

 و شناسايی از اردبیل انقالب و عمومی دادستان عتباتی ناصر

 .داد خبر اردبیل اصلی عوامل از نفر 9 دستگیری

http://www.tabnak.ir/fa/news/760948/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%B3%D9%86%DB%8C
http://www.tabnak.ir/fa/news/760948
http://hengaw.net/fa/?p=4813
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961013001752
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961013001635
http://www.mizanonline.ir/fa/news/383296
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 تحت کامال که اند داشته تصريح ها بازجويی در متهمان گفت، وي

 عتباتي ...اند ورزيده تمبادر کار اين به مجازی فضای تأثیر

 ساختارشکنانه های شعار سردادن به که نفري چند كرد، اضافه

 طی ...گرديدند بازداشت و شناسايی بودند، کرده اقدام

 های لیدر از نفر چندين اطالعاتی، دقیق رصد و فنی های بررسی

 دعوت اغتشاش و آشوب به را مردم و دادند می فراخوان که اصلی

 .اند شده دستگیر شماري، و شناسايی نیز ندکرد می تحريک و

 (7931 دي79 – میزان حكومتي خبرگزاري)

 
 ليدر در گرگان روانه زندان شدند 21

http://www.mizanonline.ir/fa/news/383325 

 سطح در اخیر اغتشاشات خصوص در گرگان دادستان حقی مصطفی

 گرگان در اخیر اغتششات های لیدر از نفر ۲۱ :اظهارکرد کشور

 دي79 – میزان حكومتي گزاريخبر) .شدند زندان روانه و دستگیر

7931) 

 

 يكي از ادمين ها در مالرد دستگير شد 
http://www.fardanews.com/fa/news/767322 

 از يکی دستگیری از مالرد شهرستان انقالب و عمومی دستاندا

 جبله جواد .داد خبر شهرستان اين در مجازی فضای های ادمین

 با مجازی فضای پراکنان شايعه با مقابله در كرد، تاكید

 دي79 – نیوز فردا حكومتي وبسايت) .شود می برخورد قاطعیت

7931) 

 

 دستگيري در گرگان 252
https://www.isna.ir/news/96101307056 

 گلستان استاندار امنیتی سیاسی، معاون طهماسبی اصغر علی

 گرگان، اغتشاشات عوامل از نفر 757 حدود بازداشت با :گفت

 اخیر روز چند در :کرد تصريح وي .بازگشت شهر اين به آرامش

 اجتماعی، های شبکه از استفاده با و خود های پول اب دشمنان

 .کردند سوءاستفاده جوان تعدادی از و اجیر را  برخی

 (7931 دي79 – ايسنا حكومتي خبرگزاري)
 

 تن در اعتراضات بيرجند 10دستگيري 
s.com/fa/news/1396/10/13/1618857https://www.tasnimnew 

 گذشته روز چند در اينکه بیان با بیرجند شهرستان فرماندار

 در بودند قرارگرفته مجازی فضای تاثیر تحت که نفر ۱۸

 تحويل قضايی مقامات به و دستگیر پلیس توسط بیرجند شهرستان

http://www.mizanonline.ir/fa/news/383325
http://www.fardanews.com/fa/news/767322
https://www.isna.ir/news/96101307056
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/13/1618857
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 مطالبات پاسخگوی اندرکاران دست همه بايد :گفت شدند داده

 (7931 دي79 – تسنیم حكومتي خبرگزاري) .ندباش مردم

 
 فعال دانشجويي در بازداشت 16دستكم 

killed-were-protesters-https://persian.iranhumanrights.org/1396/10/22/ 
 دانشجويی فعاالن از تعدادی بازداشت از دانشجويی منابع

 شريف صنعتی دانشگاه و طباطبايی عالمه تهران، های دانشگاه

 سینا زاده، حسین لیال .اند داده خبر امنیتی نیروهای توسط

 محمد پذيره، پدرام راد، قلی میکائیل شناس، حق محسن ربیعی،

 آرش موحدان، سهیل ثانی، وهابی مهدی مظفری، علی محمديان،

 محسن اکبری، مجید طلب، علم امیرحسین ايمان، نیالدا ، آوری

 محمد و میرمحسنی محسن فتحی، عارف نوری، کسری ترابی،

 پور، عبدی فائزه درخشانی، سما تهران، دانشگاه از جواهری

 سینا و شاهسون محسن امجدی، سیاوش خانی، محمد مسافر، مجید

 ريابی مقدم شريفی محمد و طباطبايی عالمه دانشگاه از غفاری

 کنون تا که است اسامی از تعدادی شريف صنعتی دانشگاه از

 دي79 – ايران بشر حقوق كمپین) .است شده احراز شان اسامی

7931) 

 
 گرفتند قرار تهديد مورد شدگان بازداشت های خانواده

threats/-up-follow-family-arests-protests-https://persian.iranhumanrights.org/1396/10/iran 

 روز ،اعتراضات اخیر شدگان بازداشت از تعدادی های خانواده

 شکوفه .کردند تحصن اوين زندان مقابل در دی ۲۹ چهارشنبه

 ما فرزندان که گويیم می ما» :گفت نوری کسری مادر يدالهی،

 روز ۷ از بعد .کنید آزاد ايد کرده بازداشت گناه بی که را

 تماسی چهی آنها .هستند وضعیتی چه در و بند کدام دانیم نمی

 همان از » :افزود يدالهی شکوفه .«نداشتند ها خانواده با

 امشب .ندادند جوابی هیچ اما بوديم اوين زندان جلوی اول شب

 يا برويد اينجا از يا گفتند ما به ...اند دهآور نیرو کلی

  .«کنیم می بازداشت را تان همه

 تهران دانشگاه در بشر حقوق لیسانس فوق دانشجوی نوری کسری

 (7931 دي71 – ايران در بشر حقوق كمپین) .است
 

 تبريز مرکزی زندان در شده بازداشت ۱۵۵
https://iranhr.net/fa/articles/3173/ 

 و تبريز در اخیر اعتراضات شدگان بازداشت از نفر ۹۲۲ حدود

 .شدند منتقل تبريز مرکزی زندان به گذشته روز اطراف، مناطق
 کتک و زخمی شدگان بازداشت از بسیاری» :گفت مطلع منبع يک

https://persian.iranhumanrights.org/1396/10/22-protesters-were-killed/
https://persian.iranhumanrights.org/1396/10/iran-protests-arests-family-follow-up-threats/
https://persian.iranhumanrights.org/1396/10/at-least-15-people-were-killed-and-hundreds-of-arrested-until-the-fifth-day-of-street-protests-in-iran/
https://iranhr.net/fa/articles/3173/
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 ندب .«بود بد بسیار نفرشان پنج حداقل وضعیت و بودند خورده

 حداکثر و شده تشکیل اتاق سه از تنها تبريز زندان قرنطینه

 (۲۹۳۱ دی ۲۷ - ايران بشر حقوق سازمان) .دارد ظرفیت نفر ۱۲
 

 اند شده بازداشت مرکزی استان شهر چهار اعتراضات در نفر ۲۰۴
https://www.isna.ir/news/96101407427 

قاسم عبداللهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به 

 : نفر از اغتشاشگران به زندان گفت ۱۳۷معرفی 

مرد،  ۴۲ .نداراک، ساوه و دلیجان تجمعات اعتراضی داشت ،دی 1

مرد و يک  ۲۱اراک،  سال در  ۲۸نوجوان کمتر از ۲۷زن و  ۳

مورد دستگیری  ۷خانم در ساوه دستگیر شدند و در دلیجان نیز 

لیدر و رهبر معترضان که غیر  1ها  در اين دستگیری. گزارش شد

  .بومی بودند دستگیر شدند
نفر در  ۴۳: گفتنیز دی ماه 81صوص تجمعات عبداللهی در خ

سال  ۲۸نوجوان کمتر از  ۲۴شهرستان ساوه بازداشت شدند و 

نوجوان کمتر  ۹۲زن و  ۱مرد،  ۲۷۱در اراک  ؛نیز دستگیر شدند

سال دستگیر شدند و در شهرستان دلیجان نیز اقدامات  ۲۸از 

 .نفر انجامید ۱نیروی انتظامی به دستگیری 
دی ماه در استان  81و  1رشدگان اغتشاشات روز وی تعداد دستگی

نفر با  ۱۳۷: گفتنفر عنوان کرد و  ۹۳۱مرکزی را در مجموع 

نفر  ۹صدور قرار به زندان معرفی شدند که از اين تعداد 

 ۲۲۱افراد معرفی شده به زندان شامل  .سال است ۲۸کمتر از 

در نفر  ۱نفر در دلیجان،  ۳نفر در اراک،  ۲۱۷نفر در ساوه، 

 –خبرگزاري حكومتي ايسنا ) .اند خمین و سه نفر خانم بوده

 (8316دي 81
 

 دو دانشجو در تهران بازداشت شدند
https://www.radiozamaneh.com/375151 

 ،دی ۲۷ پنجشنبه روز صبح امنیتی انمامور

 سینمای رشته دانشجوی آقازاده، سهیل

 بازداشت اش خانه در را تهران دانشگاه

 .کردند
 آموخته دانش و مترجم عمران، سینا

 شب ،هم تهران دانشگاه آلمان مطالعات

 (7931 دي71 – زمانه راديو) .است شده بازداشت منزلش در گذشته
 

 دانشجو در بازداشت 02بيش از 
arrested/-were-students-40-that-https://persian.iranhumanrights.org/1396/10/more 

https://www.radiozamaneh.com/375151/aghazadeh-2
https://www.radiozamaneh.com/375157
https://www.isna.ir/news/96101407427
https://www.radiozamaneh.com/375151
https://persian.iranhumanrights.org/1396/10/more-that-40-students-were-arrested/
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 دی چهاردهم تا نهم روزهای طی اطالعات وزارت امنیتی نیروهای

 دانشجويی صنفی فعاالن و شجوياندان از تن چهل از بیش ماه،

 اين از تعدادی .اند کرده بازداشت کشور سراسر در را

 ۱۲۳ بند در اند گفته هايشان خانواده با تماس در دانشجويان

 اطالعات وزارت ماموران .شوند می نگهداری تهران اوين زندان

 بازداشت اند کرده تهديد را آنان خانواده، با تماس در

 شده بازداشت دانشجويان اغلب .نکنند ای رسانه را فرزندانشان

 .هستند ايران های دانشگاه صنفی شوراهای اعضای و فعاالن از

 (7931 دي71 – ايران در بشر حقوق كمپین)

 

 مرد در خصوص تجمعات اخير در پرند 8زن و  3دستگيری 
https://www.mehrnews.com/news/419131 

سرکرده  ۹فرمانده انتظامی شهرستان رباط کريم از دستگیری 

 .در خصوص اغتشاشات پرند خبر داد
يکی از مردان سرکرده در اغتشاشات : عبدهللا زاده پاشاکی گفت

رابطه سه زن ديگر که نقش در همین  .شهر پرند دستگیر شد

توسط نیروی  داشتند، نیز تعیین کننده در اغتشاشات شهر پرند

افراد فوق به  .قضايی شدند  انتظامی دستگیر و تحويل مراجع

دستگیر شده  «ی. ف»و  «ک.  س»، « ک. الف»، « ک. ز»هويت های 

 (8316دي 81 –خبرگزاري حكومتي مهر ) .اند
 

 بازداشت شد" نيوز بانه"مدير کانال تلگرامی 
http://www.kurdpa.net/farsi/idame/72094 

زاده، مدير کانال  روز چهارشنبه سیزدهم دي، شجاع حسین

 .تلگرامی بانه نیوز به اتهام نشر اکاذيب بازداشت شد
ه اطالعات بانه اکنون در بازداشتگاه ادار اين شهروند ُکرد هم

 (8316دي81 –كردپا . )برد بسر می

 
 يك گروه پنج نفره بازداشت شد 

https://www.mehrnews.com/news/4191560 

: حبیب هللا خجسته پور معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت

نفر دستگیر  ۱گروهک منافقین از هسته يك در جريان انهدام 

 .شدند که يک نفر از اين افراد در درگیری مجروح شده است

 (2931دي 21 –خبرگزاري حكومتي مهر )

 

 بازداشتي در بند سپاه 02بيش از 
wwwhrdainet.html-mehrdai-http://hrdai.blogspot.co.uk/2018/01/telegram 

https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-3/344119-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF?utm_source=safhe_asli&utm_medium=Akharin_akhbar_safhe_asli&utm_campaign=Link_matni
https://www.mehrnews.com/news/419131
http://www.kurdpa.net/farsi/idame/72094
https://www.mehrnews.com/news/4191560
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 یدر سلولها تظاهرات،شدگان  ریتن از دستگ ۷۲از  شیب

 .هستند یبند سپاه  زندان گوهردشت کرج زندان یانفراد

مختلف استان البرز مانند کرج،  یشدگان از شهرها ریدستگ

حقوق  نیفعال) .باشند یاستان م نينقاط ا ريگوهردشت و سا

 (8316دي 81 – رانيدر ا یبشر و دمکراس

 
 نفر در تجمعات گرگان دستگير شدند  ۳۷۵ 

http://aftabnews.ir/fa/news/500294 

تان با اشاره به بازداشت مصطفی حقی دادستان مرکز استان گلس

با برهم زنندگان : های اخیر شهر گرگان گفت نفر در آشوب ۲۴۲

گونه مماشاتی  کنندگان علیه امنیت ملی هیچ نظم عمومی و اقدام

 .شود نمی

از اين تعدادی که دستگیر شدند تعدادی لیدر : وی تصريح کرد

های  تر بوده و مجازات بودند که قطعا جرم آنها سنگین

وبسايت ) .شود تری نیز برای آنها در نظر گرفته می نسنگی

 (8316دي 86 –حكومتي آفتاب نیوز 
 

 اند دانشجو در سراسر کشور بازداشت شده ۰۵حدود 
http://www.jameeno.com/13961015/1408 

سخ به اين پروانه سلحشوری نماينده تهران در مجلس در پا

سوال که آيا آماری از تعداد دانشجويان بازداشت شده در دست 

دانشجو  ۳۲اند حدود  طبق لیستی که به من داده: دارند، گفت

اند که اين رقم ممکن است بیشتر  در سراسر کشور بازداشت شده

 .نفر مطمئن هستیم ۳۲هم باشد، اما در حال حاضر از بازداشت 
 (8316دي 81 – وبسايت حكومتي جامعه نو)
 

 
 

 نقض حقوق پايه اي
تلگرام و اينستاگرام تا اطالع ثانوی روی اينترنت ثابت قطع 

 شد
-6/577125-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-A%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D
-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9

%D8%B4%D8%AF-B7%D8%B9%D9%82%D8%-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA  

تلگرام و اينستاگرام روی تمامی خطوط و بسترهای اينترنت 

 .شامل ثابت، همراه و ايرانسل قطع شد
به گزارش خبرنگار ايلنا، به دنبال قطع شدن تلگرام و 

اينستاگرام روی خطوط اينترنت تلفن همراه و ايرانسل، از 

http://aftabnews.ir/fa/news/500294/دادستان-گرگان-۱۷۰-نفر-در-تجمعات-اخیر-گرگان-دستگیر-شدند
http://aftabnews.ir/fa/news/500294
http://www.jameeno.com/13961015/1408
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/577125-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/577125-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/577125-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/577125-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
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دی اس ال نیز  دقايقی پیش تلگرام روی خطوط اينترنت ثابت ای

 .قطع شد
باتوجه رخدادهای : يک منبع آگاه چندی پیش اعالم کرده بود

چند روز اخیر، دستور داده شده در صورت برگزاری تجمعات، 

ای ارتباطات ثابت و قطع اينترنت موبايل خواهیم  قطعی نقطه

 .داشت
نیز در نشست ( معاون سیاسی وزير کشور)اسماعیل جبارزاده 

دولت : مروز در وزارت کشور برگزار شد، گفتخبری که عصر ا

های اجتماعی را ندارد، اما وقتی اختاللی  بنای تعطیلی شبکه

در نظم عمومی ايجاد شود طبیعی است که به شکل مقطعی، دست 

 (8316دي 81 –خبرگزاري حكومتي ايلنا ) .به محدوديت بزنیم
 

 درخواست جاسوسي براي وزارت اطالعات 
http://www.farsnews.com/13961011001306 

وزارت اطالعات درباره تجمعات چند روز اخیر در تهران و ديگر 

در اين اطالعیه، از جمله . ای صادر کرد ها اطالعیه شهرستان

با اقدامات اطالعاتی، برخی از عناصر و » : آمده است

محرکین ناآرامی های اخیر، شناسايی و  اغتشاشگران معاند و

ساير عناصر نیز تحت پیگرد ... تعدادی از آنها دستگیر شدند

باشند که به زودی برخورد جدی با آنها صورت خواهد  می

وزارت اطالعات از اقشار مختلف جامعه درخواست دارد  .گرفت

معاندين، اغتشاشگران و آسیب زنندگان به اموال عمومی را از 

 –خبرگزاري حكومتي فارس . )«معرفی نمايند 883تلفن طريق 

 (8316دي 88
 

 وبسايت امنيت سايبري، چهره معترضين را شناسايي مي كند 
https://www.mehrnews.com/news/4188839 

روابط عمومی فرماندهی امنیت سايبری با 

وب سايت : ای اعالم کرد صدور اطالعیه

کند عناصر  همه مردم درخواست می از گرداب

گر را شناسايی نمايند تا برخورد  فتنه

در صورتی که هر گونه ... قاطع سبب شود

های زير و يا هر  مشخصاتی از صاحبان عکس

یلم، خبر، ايمیل و آدرس گونه اخبار و اطالعاتی اعم از عکس، ف

های اغتشاش طلب از هر  اينترنتی و يا شکايتی که در خصوص جريان

های  گروه و صنفی که در فضای مجازی اقدام به تحريک فعالیت

بخش تماس )کنند داريد، می توانید از طريق سايت گرداب  مخرب می

در روزهای آتی  .گزارش کنید( سامانه تعاملی گرداب و يا با ما

http://www.farsnews.com/13961011001306
https://www.mehrnews.com/news/4188839
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 .تصاوير ديگری از عامالن نا امنی و آشوبگری منتشر خواهد شد

 (7931دي 77 –خبرگزاري حكومتي مهر )
 

 کنند نهادهای اطالعاتی برای فيلمبرداری از پهپاد استفاده می
64http://www.kurdpa.net/farsi/idame/720 

نهادهای اطالعاتی در سنندج با استفاده از پهپاد اقدام به 

اند و مامورين اطالعاتی هم  فیلمبرداری اعتراضات مردمی کرده

. باشند کنندگان می با دوربین درحال فیلمبرداری از تجمع

همچنین اداره اطالعات سنندج و حفاظت اطالعات سپاه از طريق 

الن مدنی ُکرد را تهديد نگاران و فعا تماس تلفنی، روزنامه

کرده اند که هیچگونه مطلبی را در راستای حمايت از 

دي 88 –كردپا . )ها منتشر نكنند اعتراضات مردمی در رسانه

8316) 
 

 مجازي بايد كنترل شود  فضاي: دادستان كل كشور
http://www.mizanonline.ir/fa/news/383099 

ها در سراسر کشور به  دادستان: گفت دادستان كل كشور منتظری

های الزم را  صورت شبانه روز در صحنه حضور داشته و مراقبت

 ... دهند انجام می

دستگیرشدگان دو دسته هستند، يک عده کسانی »به گفته وي، 

شدند که خیلی عوامل اصلی و  هستند که در صحنه دستگیر می

که اقدام به  هايی اما آن.. .تاثیرگذار در اغتشاشات نبودند

ها  کنند قطعا دستگاه قضايی و امنیتی اطالعاتی با آن تخريب می

در رابطه با فضای مجازی  منتظري .«برخورد شديد خواهد کرد

های زندگی  رها بودن فضای مجازی، برای همه عرصه»: نیز گفت

مردم بايد بدانند که رها بودن اين فضا به ... ما مضر است

 .«...است و بايد ساماندهی شود ها ضرر کشور و خانواده

 (8316دي 82 –خبرگزاري حكومتي میزان )

 
 تلگرام و اينستاگرام باز و سپس بسته شدند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961010001358 
 یدقائق یبرا نستاگراميتلگرام و ا یکه شبکه مجاز یدر حال

از  سيدو سرو نيا گريباز شد، اما بار د ADSL یها سيسرو یرو

 .هستنداين دو سرويس روی موبايل هنوز مسدود  .دسترس خارج شد

در تماس با روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 

خبرگزاري ) .موضوع بسته بودن تلگرام و اينستاگرام تايید شد

 (8316دي 82 –حكومتي فارس 
 

http://www.kurdpa.net/farsi/idame/72064
http://www.mizanonline.ir/fa/news/383099/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.mizanonline.ir/fa/news/383099
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961010001358
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 تلگرام برنگردد: مکارم شيرازی 
-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-74/343855-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85-%84%D9%84%D9%87%D8%A7%D9

%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85 

 كشور در اخیر های ناآرامی يادآوری با شیرازی مکارم هللا آيت

 جان بالی مجازی فضای که ما گفته مسئوالن به بارها :کرد تصريح

 خارج در سیا و موساد مزدور نفر يک :داد ادامه وي .شماست

 که فرستد می پیام آسانی به نفر، میلیون ده برای و نشسته

 تلگرام از وی .کنید اغتشاش و ريخته بیرون ساعت فالن فردا

 موقتا نگويید» :افزود و کرد ياد «متعفن لجنزار» عنوان به

 اين است عجیب راستی گرديم؛ می بر دوباره و کرديم قطع

 – ركنا حكومتي وبسايت) .«!گردند می بر دوباره هم شیاطین

 (7931 دي79
 

 مدير آژانس خبري موكريان، اخطار گرفت 
http://www.kurdpa.net/farsi/idame/72082 

 شهرستان اطالعات دارها ديماه، 3 شنبه روز

 ُکردپور خسرو با تلفني تماس يك طي مهاباد

 ضمن موکريان، آژانس تلگرامی کانال مدير

 به مربوط اخبار پوشش با رابطه در تذکر

 اين ايران، مختلف شهرهای در تجمعات

 اخبار انتشار و غیرقانونی را تجمعات

 .کرد اعالم ممنوع را آن به مربوط
 کرمانشاه ارومیه، های  استان اطالعات اتادار رابطه، همین در

 تهديد را آنان شهروندان، برای پیامک ارسال با ايالم و

 وزارت همچنین .نکنند شرکت اعتراضی تجمعات در که كردند

 با ناجا اطالعات سازمان و سپاه اطالعات سازمان اطالعات،

 که اند خواسته شهروندان از مجازی فضای در هايی پیام انتشار

 .بدهند قرار آنان اختیار در را معترضان اسامی و العاتاط

 (7931 دي79- كردپا
 

 !است ملی امنيت مخل تلگرام

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961014001130 
 شبکه :گفت هیقضائ قوه اطالعات یفناور و آمار مرکز سیرئ

 شده ليتبد کشور در اغتشاش و آشوب یبرا یبستر به تلگرام

 حمید .نداشت وجود تلگرام موقت لتریف جز یا چاره و بود

 که دادم هشدار مدام پیش سال يک از» :کرد اظهار شهرياری

 تبديل اسالمی نظام و جامعه برای آفتی و مصیبت به تلگرام

 توسط الزم ريزی برنامه آن صحیح مديريت برای دباي که است شده

 (7931 دي71 – فارس حكومتي خبرگزاري) .«بگیرد صورت حاکمیت

https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-74/343855-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-74/343855-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-74/343855-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-74/343855-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF
http://www.kurdpa.net/farsi/idame/72082
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961014001130
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 فضاي مجازي كليدش دست نظام باشد
https://www.mehrnews.com/news/4191434 

ما معتقديم که فضای : گفتاحمد خاتمی خطیب موقت جمعه تهران 

مجازی يک ظرفیت است و می تواند در نوع خود فرصت يا بحران 

حرف ما اين . ديديد که در کشور ما تبديل به بحران شد. باشد

است که فضای مجازی وجود داشته باشد اما ِسرِور آن در داخل 

 .باشد و خودتان مديريتش را بر عهده بگیريد
برای  طالع دارم تمام ظرفیت هاتا آنجا که ا وي اضافه كرد، 

ننويسند و نگويند که ما با فضای مجازی . اين کار مهیاست

ما با فضای مجازی که کلیدش دست نظام باشد  خیر؛ مخالفیم؛

فضای مجازی که کلیدش دست آمريکا باشد، ملت ايران . موافقیم

 (8316دي 81 –خبرگزاري حكومتي مهر ) .موافق آن نخواهد بود
 

 های تهران در حاشيه بزرگراه «ها خواب کانال»
ewspaper.ir/News:NoMobile/Main/122082n-http://shahrvand 

که سال گذشته  شهروندروزنامه 

در « ها گورخواب»گزارشی درباره 

پايتخت ايران منتشر کرد، اکنون به 

. رفته است« ها خواب کانال»سراغ 

های تنگ، تاريک و سرد فاضالب  کانال

های تهران به  در حاشیه بزرگراه

گزارش اين روزنامه، به محل خواب 

ها و معتادان به  خانمان گروهی از بی

. بدل شده است مواد مخدر در تهران

ها در حاشیه بزرگراهی در شمال شهر تهران قرار  اين کانال

های  کانال .نشین است ای مرفه شمال تهران عمدتًا منطقه. دارند

با بوی تعفن، پر از موش، پر از سوسک و »محل خواب آنها 

 . شوند توصیف می« مارمولک و مورچه

ها  اين کانالسالمت ساکنان . ها مملوء از آدم است اين کانال

های ريوی مبتال  برخی از آنها به بیماری. وخیم گزارش شده

. های داخلی همچون عفونت کلیه هستند و برخی نیز به عفونت

هايی را  مانده از شالق يکی از ساکنان نیز زخم عمیق برجای

آوری معتادان متحمل  نشان گزارشگر داده است که در طرح جمع

 .شده بود

ها، آنها پیش از اين  خواب کی از کانالبه گفته حمید، ي 

خانمانی را  ها در يک فضای سبز همان نزديکی روزگار بی کانال

. ها آمدند کردند و با هجوم مأموران به اين کانال سپری می

https://www.mehrnews.com/news/4191434
https://www.radiozamaneh.com/375451
http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/122082
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: مأمورانی که بار ديگر نیز در کانال بر سر آنها ريختند

 . خوايم کمکتون کنیم ها میان میگن می بعضی»

ريزن و ما را جمع  جا می ، يک گردان آدم اينيک ساعت بعدش

پامو نگاه . خدا همین چندروز پیش، مأمورها ريختن به. کنن می

روزنامه ) .دهد او جای زخم شالق را روی پايش نشان می. «کن

 (8316دي 86 –حكومتي شهروند 
 

 مانورهاي سركوبگرانه
 پليس راهي جز شليك به تظاهركنندگان نداشت : مقام حكومتي

http://www.icana.ir/Fa/News/363462 

راهی جز برخورد : عضو مجمع نمايندگان استان لرستان می گويد

و شلیک پلیس با کسانیکه شب گذشته هنجارشکنی کردند و به 

 .خیابان ها ريخته بودند وجود نداشت
شب  :گفت عضو مجمع نمايندگان استان لرستان حمیدرضا کاظمی

يک زمانی اعتراض . دو نفر در استان لرستان کشته شدند هگذشت

ما زمانیکه هنجار شکنی می کنند و ا ...در چارچوب قانون است

طبیعی است که بايد  ،می کنند تعرض به حريم عمومی جامعه

يعنی طبیعی می »: وي در پاسخ به اين سوال كه. برخورد کند

بله، اگر االن کسی در خیابان »: گفت« دانید که شلیک شود؟

خبرگزاری .)«!بیايد و هنجار شکنی کند شما چه کارش می کنید؟

 (8316دي 81 –« ايكانا» خانه ملت

 
 معاون امنيتي استاندار تهران، تهديد مي كند 

-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-71733/57-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-8%AF%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D

%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF 

با حضور »: محسن نسج همدانی معاون استانداری تهران گفت

هايی که درصدد انجام اقدامات غیرقانونی  برخی افراد و چهره

دارا و برگزاری تجمعات فاقد مجوز بودند، امروز از دايره م

معاون . «...تالش کرديم تا اعمال قانون کنیم خارج شديم و

امنیتی و انتظامی استانداری تهران با تاکید بر اينکه 

های دينی و ملی ما را رعايت  کسانی که ساختارها و ارزش

شدگان  از تعداد بازداشتگفت كه نکنند قابل مدارا نیستند، 

 (8316دي 81 –ا خبرگزاري حكومتي ايلن. )اطالع دقیق ندارد

 

 دستور رييس قوه قضاييه 
https://www.isna.ir/news/96101105920 

آملی الريجانی رئیس قوه قضايیه به دادستان های سراسر کشور 

دستور داد که با موارد تخريب اموال عمومی، از بین بردن 

http://www.icana.ir/Fa/News/363462
http://www.icana.ir/Fa/Tags/9963/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/577173-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/577173-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/577173-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/577173-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/577173-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/96101105920
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تضییع حقوق افراد، برخورد قاطعانه و  اموال اشخاص و همچنین

 .جدی داشته باشند
شکستن شیشه های بانک ها، »: رئیس قوه قضايیه تصريح کرد

هجوم به مساجد و حسینیه ها و حمله به اماکنی نظیر 

دادگستری ها و فرمانداری ها اقداماتی نیستند که ضابطان 

کشور  بر همین اساس از دادستان های سراسر. قضايی تحمل کنند

اکیدا می خواهم با کسانی که دست به تخريب و آتش زدن اموال 

عمومی می زنند و يا اموال اشخاص را از بین می برند و موجب 

تضییع حقوق افراد می شوند با قاطعیت و جديت برخورد 

 (8316دي 88 –خبرگزاري حكومتي ايسنا . )«...کنند
 

 راي معترضينب« محاربه»اتهام : رييس دادگاه انقالب تهران
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/12/1617470 

: االسالم موسی غضنفرآبادی ريیس دادگاه انقالب تهران گفت حجت

کسانی که از روزهای سوم به بعد اغتشاشات دستگیر شوند، جرم 

شان سنگین خواهد بود زيرا با توجه به اعالم وزارت  و مجازات

کشور مبنی بر غیرقانونی بودن اين تجمعات، عالمًا و عامدًا و 

  .اند شکنی کرده با علم و آگاهی اقدام به تجمع، اغتشاش و حرمت
غضنفرآبادی درباره عناوين اتهامی افراد دستگیرشده نیز 

دستگیرشده ممکن است محاربه عنوان اتهامی برخی افراد : گفت

و برخی نیز اقدام علیه امنیت ملی، تخريب اموال عمومی، 

بسیاری از .. .تخريب اموال اشخاص، ضرب و شتم و غیره باشد

زودی  اند و به اين افراد در تهران و جاهای ديگر دستگیر شده

 .شوند محاکمه می
در  شده از متهمان، های گرفته فیلم: غضنفرآبادی تصريح کرد

شود و هیچ راه گريزی نخواهند داشت؛  دادگاه برايشان پخش می

شان باشند و اگر زمانی  ها مراقب فرزندان بنابراين خانواده

حکم سنگینی برای آنها صادر شود، ابراز پشیمانی و ندامت 

دي 71 –خبرگزاري حكومتي تسنیم ) .شايد فايده نداشته باشد

7931) 

 
 دهيم تداوم ناامنی را نمیاجازه : يك فرمانده سپاه

https://www.isna.ir/news/96101106083 

اسماعیل کوثری جانشین فرمانده قرارگاه ثارهللا با تاکید بر 

دهیم وضعیت ناامنی تهران تداوم  وجه اجازه نمی اينکه به هیچ

نی تهران تداوم يابد، قطعا اگر ناام: پیدا کند، اظهار کرد

مسئوالن تصمیماتی خواهند گرفت و در آن صورت کار يکسره 

 (8316دي 82 –خبرگزاري حكومتي ايسنا . )خواهد شد

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/12/1617470
https://www.isna.ir/news/96101106083
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 فرمانده سپاه بر برخورد با دستگيرشدگان تاكيد مي كند
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/13/1618987 

 اغتشاشگرانی از بسیاری :گفت پاسداران سپاه فرمانده جعفری

 ديده آموزش همه بودند فتنه مرکز در بعد به جمعه روز از که

 آنان با شدت به و شدند دستگیر که بودند منافقین و ضدانقالب

 .شد خواهد برخورد
 دست به پنجشنبه از بهانه و زمینه اينکه بیان با وی

 سوار مجازی فضای بر سرعت به دشمنان :گفت افتاد، ضدانقالب

 عدم :افزود جعفری .آمدند صحنه به گری فتنه برای و شدند

 و است کشور از خارج در آن مديريت که مجازی فضای کنترل

 داد، شدت اغتشاشات به نیز فضا اين کنترل در مسئوالن کوتاهی

 ها گری فتنه کاهش شاهد شد، کنترل مجازی فضای که نیزما اما

 (7931 دي79 – تسنیم حكومتي خبرگزاري) .«بوديم

 

 
 

   اعتراضات در ايران بازتاب جهاني
 :8316دي 88 –سي .بي.اي

-iran-in-killed-01/twelve-01-http://www.abc.net.au/news/2018
protests/9297080 

در جريان )آخرين تلفات، شمار كشته شدگان 

. تن رساند82را به ( اعتراضات در ايران

خبرگزاري حكوتي ايلنا گزارش داد، دو تن در 

شهر جنوب شرقي ايذه كشته شدند و چندين نفر ديگر نیز مجروح 

 . گرديدند
فعالین گفتند كه پلیس ضدشورش در شهر دورود، شنبه شب دو 

ار داد و به قتل رساند و صدها تن تظاهركننده را هدف قر

اما مقامات دولتي، دست داشتن در . ديگر را بازداشت نمود

 . قتل ها را رد كردند
بنا به تصاوير منتشر شده بر روي محیط هاي اجتماعي، پلیس 

در مركز تهران روز يكشنبه ماشین آب پاش وارد كرد تا 

شهر در تظاهرات در شاهین . تظاهركنندگان را متفرق نمايد

 ...مركز ايران نیز به خشونت كشیده شد
همچنین گزارشاتي از تظاهرات در شهرهاي غربي سنندج، 

كرمانشاه  و نیز چابهار در جنوب شرق و نیز ايالم و ايذه در 

همچنین گزارشاتي از مسدود شدن . جنوب غرب وجود داشته است

  .ارتباط اينترنتي در برخي مناطق وجود داشته است
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/13/1618987
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 2182دسامبر 38 –میل ديلي 

-warns-5224483/Iran-http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article
leadership.html-countrys-challenge-major-pose-protestors 

دهها هزار تن از مردم در سراسر كشور 

از روز پنجشنبه علیه جمهوري اسالمي و 

بنا به . روحانیون دست به اعتراض زدند

وير منتشر شده در محیط هاي تصا

اجتماعي، پلیس در مركز تهران براي متفرق نمودن جمعیت از 

گزارشاتي نیز از تظاهرات در  ...ماشین آب پاش استفاده كرد

در . شهرهاي سنندج و كرمانشاه در غرب ايران وجود داشت

چابهار در جنوب شرقي و ايالم و ايذه در جنوب غربي نیز، 

رسد كه نیروهاي امنیتي ايران به منظور  به نظر مي. همچنین

جلوگیري از افزايش ناآرامي ها سخت گیري هاي خود را افزايش 

 . دو نفر كشته شده و صدها تن، دستگیر گرديده اند. داده اند
دولت اعالم كرد كه امكان دسترسي به اپلیكیشن پیام رسان 

از تلويزيون دولتي . تلگرام و اينستاگرام را محدود مي كند

يك ايراني كه از . يك منبع مطلع، اين موضوع را نقل كرد

طريق تلفن در دسترس قرار گرفت، به شرط ناشناس ماندن گفت 

كه حضور سنگیني از نیروي پلیس و ماموران امنیتي در قلب 

 . پايتخت وجود داشت
او گفت، من چند جوان را ديدم كه دستگیر شده و به داخل ون 

اجازه تجمع به هیچكس را ( ماموران)ا آنه. پلیس منتقل شدند

خبرگزاري حكومتي ايلنا گفت، در شهر غربي . نمي دهند

تاكستان، پلیس تظاهركنندگان را متفرق كرد و شماري را 

ريیس جمهور آمريكا دونالد ترامپ و نمايندگان . دستگیر نمود

جمهوريخواه روز يكشنبه حمايت خود را از تظاهركنندگان 

رامپ در جريان يك تويیت گفت، تظاهرات بزرگي ت. ابراز كردند

مردم در مورد چگونگي به سرقت رفتن . در ايران در جريان است

پول و سرمايه هايشان و اختصاص آن به تروريسم آگاه شده 

نیكي هیلي سفیر آمريكا در سازمان ملل متحد گفت، دولت . اند

. استايران از سوي شهروندان خود، مورد آزمايش قرار گرفته 

ما امیدوار هستیم كه آزادي و حقوق بشر، در موعدش برقرار 

 . شود
 
 2182دسامبر 38 –ان .ان.سي

-protests-http://edition.cnn.com/2017/12/31/middleeast/iran
sunday/index.html 

بنا به گفته خبرگزاري نیمه رسمي مهر، 

دو تن از مردم در جريان تظاهرات روز 
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 ...استان غربي لرستان، كشته شدندشنبه در درود در 
تصاوير ويدئويي افراد مجروحي را نشان مي داد كه بر روي 

. زمین قرار داده شده اند و از محل تظاهرات برده مي شوند

. همچنین تصاويري از رسیدگي به آنها در يك بیمارستان محلي

 ...در برخي كلیپ ها، مي شد صداي شلیك را شنید
ان گفت كه در جريان .ان.شنبه به سييك منبع محلي روز 

تظاهرات در اين شهر، خانواده اش شاهد جمعیتي بودند كه به 

را . دفاتر دولتي يورش مي برد و آنها را به آتش مي كشید

 .ديده اند
به گفته اين منبع، تظاهركنندگان متقابالً هدف قرار داده 

 . نفر مورد اصابت قرار گرفتند1شدند و 
تن از مردم در حدفاصل  211گزارش داد، حدود  خبرگزاري ايلنا

میدان انقالب و میدان ولي عصر در تهران روز شنبه دستگیر 

بنا به گفته علي اصغر نصیربخت معاون فرماندهي امنیت . شدند

تهران علت دستگیري آنها، تالش براي تخريب اموال عمومي و 

فت، او آمار مشخصي نداد اما گ. حمله به ماموران بوده است

 . برخي از دستگیر شدگان آزاد شده اند
 

 2182دسامبر 21 – فاكس نیوز
-in-arrested-http://www.foxnews.com/world/2017/12/28/protesters

hikes.html-price-against-rally-after-iran 
خبرگزاري نیمه رسمي  –تهران، ايران 

ايسنا مي گويد، مردم به دنبال تظاهرات 

عمده برسر افزايش قیمت ها، در يك شهر 

اين مساله در ابتدا ... بازداشت شده اند

روشن نبود كه چه تعداد از نفرات در اين تظاهرات مشاركت 

كرده اند اما تخمین هاي موجود بر محیط هاي اجتماعي نشان 

شهر ديگر 3مي داد كه شمار آنها به چندين هزار تن در دستكم 

 .بودند، مي رسید كه تجمع هاي مشابه برگزار كرده

 

 2181ژانويه  8 –ساندي مورنینگ هرالد 
-as-iran-in-deadly-turn-http://www.smh.com.au/world/protests

h0buxn-20171231-blocked-rea-messages-activists 

شنبه شب،  دو تن از تظاهركنندگان در 

رود هدف قرار گرفتند و جان وشهر غربي د

معاون فرماندار استان لرستان عوامل خارجي . باختند

از روز پنجشنبه، دهها هزار تن از مردم ... را مقصر دانست

 در سراسر كشور علیه جمهوري اسالمي و سیاست خارجي ايران در

http://www.smh.com.au/world/protests-turn-deadly-in-iran-as-activists-messages-are-blocked-20171231-h0buxn
http://www.smh.com.au/world/protests-turn-deadly-in-iran-as-activists-messages-are-blocked-20171231-h0buxn
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آنها همچنین شعارهايي در . منطقه، دست به اعتراض زده اند

 ...حمايت از زندانیان سیاسي سرداده اند

دولت اعالم كرده است كه قصد دارد امكان دسترسي به اپلیكیشن 

 .  هاي پیام رسان تلگرام و اينستاگرام را محدود سازد

 

 : دسامبر38 –رويتر 
-crackdown-of-warning-defying-again-rally-protesters-rallies/iran-iran-https://www.reuters.com/article/us

idUSKBN1EP064?utm_source=34553&utm_medium=partner 
بنا به عكس هاي منتشر شده بر روي 

محیط هاي اجتماعي، پلیس در مركز 

تهران اقدام به استفاده از ماشین آب 

كرد تا تالش نمايد كه  پاش

. تظاهركنندگان را متفرق نمايند

تظاهرات در شاهین شهر در مركز ايران به خشونت كشیده 

همچنین گزارشاتي از تظاهرات در شهرهاي ديگر چون ...شد

سنندج و كرمانشاه در غرب ايران، همچنین چابهار در جنوب 

نندگان تظاهرك. شرقي و ايالم و ايذه در جنوب غربي وجود داشت

خشم خود را درمورد مصائب اقتصادي و فساد ابراز كردند اما 

اعتراض ها با افزايش شمار مردمي كه خواهان كنار رفتن 

در جريان . )خامنه اي بودند، ابعاد سیاسي به خود گرفت

 . دو تن كشته و صدها تن، دستگیر شده اند( اعتراض ها
 

 2182دسامبر 31 –وال استريت ژورنال 

-malaise-economic-over-protest-//www.wsj.com/articles/iranianshttps:
1514579608 

بزرگترين تظاهرات، روز پنجشنبه در 

در دومین شهر بزرگ . مشهد صورت گرفت

ايران اما در عین حال اعتراض هايي در 

تصاوير يك تجمع . چندين شهر مشابه نیز برگزار شد

شوراي . جمعه منتشر شد ديگر در كرمانشاه در غرب ايران، روز

ملي مقاومت ايران، يك گروه مخالف ايراني مستقر در پاريس 

گفت، تظاهراتي در بیش از يك دوجین شهر، منجمله قم، اصفهان 

 . و اهواز در جريان بوده است
بنا به گزارش وبسايت نیمه رسمي تسنیم، معاون دادستان مشهد 

را كه در تظاهرات تظاهركننده 11روز جمعه گفت،  پلیس بیش از 

 ... غیرمجاز در مشهد شركت كرده بودند، بازداشت كرد

ساله در تهران گفت، او از 33ترانه كمالي، يك فزيوتراپ 

 .او عملكرد روحاني را ضعیف خواند. تظاهرات حمايت مي كند
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 2182دسامبر 38 –العربیه 

-several-in-service-Internet-off-cuts-east/2017/12/31/Iran-http://english.alarabiya.net/en/News/middle
erupt.html-protests-mass-as-cities 

ايران امكان دسترسي به اينترنت را در 

چندين شهر، همزمان با ادامه تظاهرات 

گزارش هاي متعدد . گسترده قطع مي كند

ارد كه ارائه دهندگان خدمات حكايت از آن د

تلكام در ايران شروع به بلوكه كردن امكان دسترسي به 

اينترنت در چندين شهر كشور همزمان با سومین روز برگزاري 

 .اعتراض ها كرده اند
از جمله خدمات كمپاني تلكام، همراه اول بود، شركت اصلي 

 در زماني كه محیط هاي اجتماعي،( آن هم)مخابرات ايران؛ 

نقشي محوري را درثبت تظاهرات گسترده و سركوب خشن متعاقب 

 ... آن بر تظاهركنندگان آرام در كشور، ايفا كرده اند
 
 
 
 
 

 2181ژانويه 8 –نیويورك تايمز 

-protesters-https://www.theguardian.com/world/2018/jan/01/more
anger-public-quell-to-fails-plea-rouhanis-as-iran-in-die 

گزارش خبرگزاري نیمه رسمي  بنا به

ايلنا، از شروع اعتراض ها در روز 

تن تنها در  111شنبه، در مجموع حدود 

روز دوشنبه در تهران، . تهران بازداشت گرديده اند

فضا ملتهب بود و نیروهاي امنیتي به تعداد زياد در سطح شهر 

ساله كه مربي پیانو در تهران است و 21يك زن . حضور داشتند

ما نیاز به »ت نامش به دلیل عواقب امر، فاش شود گفت، نخواس

صداي مردم بايد شنیده . بهبود وضعیت اقتصادي مان داريم

 . «شود
 

 2181ژانويه 2 –گاردين 

-protest-iran-fg-/world/middleeast/lahttp://www.latimes.com
story.html-20180101-deaths 

دستكم دو تن از مردم در شهر ايذه در 

دو تن ديگر نیز در . استان خراسان كشته شدند

تن  81مقامات روز دوشنبه گفتند، . استان لرستان جان باختند

 111از مردم در جريان اعتراضات يكشنبه شب كشته شده و دستكم 

تصاوير ويدئويي . روز اخیر بازداشت گرديده اند1نیز طي  تن

https://www.theguardian.com/world/2018/jan/01/more-protesters-die-in-iran-as-rouhanis-plea-fails-to-quell-public-anger
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/01/more-protesters-die-in-iran-as-rouhanis-plea-fails-to-quell-public-anger
http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-iran-protest-deaths-20180101-story.html
http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-iran-protest-deaths-20180101-story.html
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كه بر روي محیط هاي اجتماعي ارسال شده، نیروهاي پلیس را 

 . به گونه اي مقابله جويانه تر، نشان مي دهد
 

 2182دسامبر 38 –لس آنجلس تايمز 

-iran-fg-http://www.latimes.com/world/middleeast/la
story.html-20180101-deaths-protest 

خبرهاي منتشر شده بر روي كانال 

ها در محیط هاي اجتماعي حكايت 

پلیس با تظاهركنندگان در شهر  از آن داشت كه

بنا به گزارش جماران، يك ... جنوبي ايذه درگیر شده است

خبرگزاري نزديك به دولت، يك مقام پلیس در تهران گفت كه، 

 . سال سن داشته اند21درصد تظاهركنندگان كمتر از 11
 

 2182دسامبر 38 –خبرگزاري رويتر 

-unrest-in-stakes-raise-stations-police-attack-protesters-rallies/iranian-iran-https://www.reuters.com/article/us
idUSKBN1EP064 

در ايران  تظاهرات براي پنجمین روز نیز

گزارش شده است كه روز . ادامه يافت

در . تن در ايران كشته شدند83يكشنبه، 

به اين  11جريان باالترين ناآرامي ها از سال 

بنا به گفته مقامات و محیط هاي اجتماعي، صدها تن در . سو

تصاوير ويدئويي پلیس را در پايتخت . ايران دستگیرشده اند

براي مقابله با تظاهركنندگان  كشور، تهران نشان مي داد كه

دولت گفت كه به طور . از ماشین آب پاش استفاده مي كند

موقت، امكان دسترسي به اپلیكیشن هاي تلگرام و اينستاگرام 

گزارشي نیز وجود داشت مبني بر اينكه . را محدود كرده است

امكان دسترسي به ارتباطات موبايلي نیز در برخي مناطق، 

در میان گزارشات منتشر شده از تلفات جاني، . بلوكه شده بود

دو تن روز يكشنبه در شهر جنوب غربي ايذه جانشان را از دست 

 .دادند و چندين تن ديگر نیز مجروح گرديده اند
 

 2181ژانويه 2 –الجزيره 
-anti-iran-reported-http://www.aljazeera.com/news/2018/01/deaths

180102072448238.html-protests-government 
ت شماري از ايرانیان در جريان اعتراضا

ضددولتي كه از ابتداي هفته گذشته در 

شهرهاي مختلف كشور شروع شده است، جان 

 .خود را از دست داده اند

http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-iran-protest-deaths-20180101-story.html
http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-iran-protest-deaths-20180101-story.html
https://www.reuters.com/article/us-iran-rallies/iranian-protesters-attack-police-stations-raise-stakes-in-unrest-idUSKBN1EP064
https://www.reuters.com/article/us-iran-rallies/iranian-protesters-attack-police-stations-raise-stakes-in-unrest-idUSKBN1EP064
http://www.aljazeera.com/news/2018/01/deaths-reported-iran-anti-government-protests-180102072448238.html
http://www.aljazeera.com/news/2018/01/deaths-reported-iran-anti-government-protests-180102072448238.html
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. تن تنها طي دوشنبه شب در استان اصفهان جان باختند1 

تلويزيون دولتي روز سه شنبه اعالم كرد كه شش تن از مردم در 

. دشهر مركزي قهدريجان اصفهان جان خود را از دست داده ان

ساله در میان كشته شدگان 28ساله و يك مرد 88يك پسر بچه 

 . خمیني شهر بودند
 

 2181ژانويه 2 –سي نیوز .بي.ان

-stage-protesters-https://www.nbcnews.com/news/world/iran
n833816-movement-green-demonstrations-biggest 

صدها تن از مردم در جريان اعتراض 

 فعالین گامي. ها دستگیر شده اند

نادر را براي ابراز مخالفت علني خود با رهبران مذهبي برمي 

تن از 6گزارش داد كه تلويزيون دولتي روز سه شنبه . دارند

روز سه شنبه تلويزيون . مردم در قهدريجان كشته شده اند

تن نیز در جريان درگیري ها جان خود 81دولتي گزارش داد كه 

تلويزيون دولتي در اولین ساعات روز . را از دست داده اند

تن 1سه شنبه خبرداد، درگیري هاي طي شب، موجب جان باختن 

به اين سو، ايران داراي يك  12سال  از انقالب. ديگر نیز شد

جامعه محافظه كار مذهبي بوده است؛ جايي كه بسیاري از 

نمودهاي زندگي مانند آزادي بیان، ازادي مطبوعات و امكان 

 . تجمع آزاد در آن محدود شده است

 
 2181ژانويه 2 –ان .ان.سي 

-deaths-protests-http://edition.cnn.com/2018/01/01/world/iran
intl/index.html-rouhani 

بنا به گزارش خبرگزاري فرانسه، 

تلويزيون دولتي ايران اعالم كرد، روز 

ش تن از مردم در شهر غربي يكشنبه ش

بنا به گفته . تويسركان كشته شدند

خبرگزاري هاي ايران، شش تن ديگر نیز طي ايام آخر هفته در 

استان هاي همجوار، لرستان و خوزستان  حوادث جداگانه اي در

 . كشته شدند

گزارشات منتشر شده در روز يكشنبه حاكي از آن بود كه تعداد 

 . تن در جريان تظاهرات دستگیر شده اند211

 

 2181ژانويه 2 –اسكاي نیوز 
-and-brutal-against-protest-praises-om/story/trumphttps://news.sky.c

11193047-regime-iranian-corrupt 

https://www.nbcnews.com/news/world/iran-protesters-stage-biggest-demonstrations-green-movement-n833816
https://www.nbcnews.com/news/world/iran-protesters-stage-biggest-demonstrations-green-movement-n833816
http://edition.cnn.com/2018/01/01/world/iran-protests-deaths-rouhani-intl/index.html
http://edition.cnn.com/2018/01/01/world/iran-protests-deaths-rouhani-intl/index.html
https://news.sky.com/story/trump-praises-protest-against-brutal-and-corrupt-iranian-regime-11193047
https://news.sky.com/story/trump-praises-protest-against-brutal-and-corrupt-iranian-regime-11193047
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مادامیكه تظاهرات در شهرها و مناطق به درگیري با نیروي 

 . نفر جان خود را از دست دادند28انتظامي كشیده شد، دستكم 

 . صدها تن طي چند روز اخیر بازداشت شده اند

تن از معترضین در شهر قهدريجان در تلويزيون دولتي گفت، شش 

دو تن از . جريان حمله به يك ايستگاه پلیس كشته شده اند

ساله در خمیني شهر به قتل 88ساله و يك پسر 21مردم، يك مرد 

 . رسیدند

ريیس دادگاه انقالب تهران به تظاهركنندگان هشدار داد كه 

 . محتمل است با مجازات مرگ روبرو شوند
 

 2181ژانويه 3 –اكسپرس 
-protests-https://www.express.co.uk/news/world/899407/iran
-trump-donald-emonstrationsd-tehran-arrested-dead-killed-latest

east-middle 

همزمان با ورود به ششمین روز  

اعتراضات علیه رژيم خشن، هزار نفر 

 . تن در ايران كشته شدند28دستگیر و 

اعتراضات علیه دولت وارد ششمین روز خود مي شود، در حالي 

كه تظاهركنندگان به اعتراض خود ادامه مي دهند و پلیس با 

پاش و گاز اشك آور براي سركوب جمعیت وارد مي ماشین هاي آب

تن در اين شهر 111معاون فرماندار تهران گفته است، . شود

مكاني كه پنجشنبه گذشته اولین اعتراضات . دستگیر شده اند

 . آن آغاز شد
 

 2181ژانويه 2 –اي تودي .اس.يو

ايران اپلیكیشن هاي تلگرام را كه از 

شود،  سوي تظاهركنندگان استفاده مي

  مسدود مي كند

-protesters-used-app-messaging-blocks-https://www.usatoday.com/story/tech/2018/01/02/iran
demonstrations/998445001/-info-share 

مقامات ايراني اپلیكیشني را كه براي سازمان دادن تظاهرات 

. اند ضددولتي مورد استفاده قرار مي گرفت، مسدود كرده

و دستگیري ( از مردم)تن  21شدن  ناآرامي ها نتیجه اش كشته

 . صدها تن بوده است

تلگرام، يك اپلیكیشن آزاد اسمارت فون كه در آمريكا و سطح 

جهاني معروف است، به يك ابزار سازماندهانه براي تظاهراتي 

در ابتداي كار خود، . كه هفته پیش آغاز شده بدل شده است

اما اكنون  اين امكان بر روي نیاز به مشاغل متمركز مي شد

https://www.express.co.uk/news/world/899407/iran-protests-latest-killed-dead-arrested-tehran-demonstrations-donald-trump-middle-east
https://www.express.co.uk/news/world/899407/iran-protests-latest-killed-dead-arrested-tehran-demonstrations-donald-trump-middle-east
https://www.express.co.uk/news/world/899407/iran-protests-latest-killed-dead-arrested-tehran-demonstrations-donald-trump-middle-east
https://www.usatoday.com/story/tech/2018/01/02/iran-blocks-messaging-app-used-protesters-share-info-demonstrations/998445001/
https://www.usatoday.com/story/tech/2018/01/02/iran-blocks-messaging-app-used-protesters-share-info-demonstrations/998445001/
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كاربردش گسترش يافته و شامل نگراني ها برسر فساد حكومتي و 

 .سرخوردگي از حاكمان ايران نیز شده است

 

 2181ژانويه 2 –دويچه وله 

-clashes-new-as-lives-more-claims-unrest-anhttp://www.dw.com/en/ir
41993674-out/a-break 

تلويزيون حكومتي، آنگونه كه خبرگزاري 

آسوشیتدپرس ذكر كرد اعالم نمود، يك پسر 

ساله در خمیني شهر در استان 02ساله و يك مرد 33

تن پیش از آخرين سري از 30دستكم . اصفهان كشته شده اند

آنچه كه آمار جان . درگیري ها در ايران جان باخته اند

 . تن مي رساند03باختگان را به 

به اعالم خبرگزاري حكومتي ايلنا، طي درگیري هاي سه بنا 

اين خبرگزاري از . تن بازداشت شدند 052روزه در پايتخت، 

علي اصغر ناصربخت دستیار امنیتي استاندار تهران نقل كرد 

تظاهركننده روز شنبه به بازداشتگاه برده شده  022كه گفت، 

  .تن روز دوشنبه 322تن در روز يكشنبه و 352اند، 

مقامات،  اينستاگرام و اپلیكیشِن به خوبي شناخته شده 

تلگرام را به دنبال آن كه حاضر به بستن كانال هاي معترض 

 .نشدند، مسدود كردند( در ايران)
 

 2181ژانويه 3 –سي .بي.اي

-are-protesters-iran-the-03/who-01-http://www.abc.net.au/news/2018
angry/9301316-are-they-why-and 

درصد در سال جاري 21بیكاري به نزديك 

در برخي مناطق نیز اين نرخ . رسیده است

همزمان، رژيم ايران در . درصد بالغ مي شود11به 

حال افزايش بودجه براي حاكمان روحاني و انستیتوهاي مذهبي 

 . حامي دولت است

در دومین شهر شمال شرقي بزرگ . اعتراض ها در مشهد شروع شد

ودي به سراسر كشور گسترش يافت، منجمله به كشور اما به ز

 . تن بازداشت شده اند 111تهران جايي كه در آن دستكم 

دو ... تن در استان اصفهان كشته شدند1در مركز ايران، 

. تظاهركننده در ايذه در جنوب غرب ايران هدف قرار گرفتند

. در غرب كشور، سه تن از مردم در استان همدان كشته شدند

اعتراض هايي در شهرهاي سنندج، ايالم و اهواز صورت همچنین 

گرفت؛ جايي كه نیروهاي امنیتي از گاز اشك آور براي متفرق 

در شمال غربي ايران . كردن جمعیت بزرگي استفاده كردند

http://www.dw.com/en/iran-unrest-claims-more-lives-as-new-clashes-break-out/a-41993674
http://www.dw.com/en/iran-unrest-claims-more-lives-as-new-clashes-break-out/a-41993674
http://www.abc.net.au/news/2018-01-03/who-the-iran-protesters-are-and-why-they-are-angry/9301316
http://www.abc.net.au/news/2018-01-03/who-the-iran-protesters-are-and-why-they-are-angry/9301316
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اعتراض ها در رشت بارز شد و به شهرهاي قزوين و تبريز 

 . گسترش يافت

م تكیه داشته اند، ايراني ها به شدت به تلگرام و اينستاگرا

به خصوص با توجه به آنكه فعالیت در فیس بوك و تويیتر، 

تلگرام روزانه از سوي تقريبًا . براي آنها ممنوع بوده است

میلیون مخاطب مورد استفاده قرار مي گیرد كه نیمي از آنان 11

ايران ( حكومت)اياالت متحده از . از مردم ايران هستند

ها را از محدوديت خارج كند؛ خواسته است كه اين محیط 

 یخصوص یشبکه هاهمچنین مردم ايران را تشويق نموده تا از 

ان ها براي دسترسي به وبسايت هاي بلوكه .پي.ی يا ويمجاز

 . شده، استفاده كنند
 

 

 2181ژانويه 2 – 21فرانسه 
-haley-nikki-ambassador-us-http://www.france24.com/en/20180102

protests-iran-meeting-un-emergency-urgent 
نیكي هیلي نماينده آمريكا خواهان 

اجالس فوري سازمان ملل برسر اعتراضات 

 ايران شد

سفیر آمريكا در سازمان ملل متحد، نیكي 

هیلي روز سه شنبه براي يك اجالس فوري سازمان ملل برسر 

تظاهرات مرگبار در ايران فراخوان داد و شجاعت باالي 

تظاهركنندگان را مادامیكه وزيرخارجه فرانسه ژان ايو 

دوريان ديدار خود از تهران را در میان ناآرامي ها منتفي 

 . ساخت، ستود

نیكي هیلي سفیر آمريكا در سازمان ملل متحد از جامعه جهاني 

خواست در خصوص تظاهرات ايران موضعگیري نمايند و گفت، 

آمريكا خواستار گفتگوهاي فوري در سازمان ملل برسر اين 

او گفت، اياالت متحده مي بايست درخواست . مساله خواهد شد

شوراي حقوق اجالس هاي فوري در شوراي امنیت سازمان ملل و 

او . بشر ملل متحد مستقر در ژنو را طي روزهاي آتي بدهد

گفت، آزادي هايي كه در منشور ملل متحد به ثبت داده شده 

دهها تن كشته . اند، اكنون در ايران هدف قرار گرفته اند

 . صدها تن بازداشت شده اند. شده اند

 

 0310ژانويه 4 –جاكارتا پست 

-in-avoided-be-must-violence-further-says-chief-http://www.thejakartapost.com/news/2018/01/04/un
iran.html 

http://www.france24.com/en/20180102-us-ambassador-nikki-haley-urgent-emergency-un-meeting-iran-protests
http://www.france24.com/en/20180102-us-ambassador-nikki-haley-urgent-emergency-un-meeting-iran-protests
http://www.thejakartapost.com/news/2018/01/04/un-chief-says-further-violence-must-be-avoided-in-iran.html
http://www.thejakartapost.com/news/2018/01/04/un-chief-says-further-violence-must-be-avoided-in-iran.html
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ونت هاي بیشتر در ايران دبیركل سازمان ملل مي گويد، از خش

 بايد جلوگیري شود 

روز چهارشنبه آنتونیو گوترز دبیركل سازمان ملل متحد در 

باره از دست رفتن جان ها در جريان تظاهرات ضددولتي در 

كشته بر جاي گذاشته، ابراز تاسف كرد و 01ايران كه تاكنون 

 گوترز طي. گفت، بايد از بروز خشونت هاي بیشتر جلوگیري شود

دبیركل سازمان ملل تحوالت اخیر در »بیانیه اي ابراز داشت، 

ايران را با نگراني دنبال مي كند و خواهان آن است كه حق 

 . «آزادي اجتماع و آزادي بیان مراعات شود

 . او اضافه كرد كه از خشونت هاي بیشتر بايد جلوگیري شود
زيد رعد الحسین به طور جداگانه از دبیركل سازمان ملل 

مقامات ايران خواست، با موج اعتراض هايي كه در سراسر كشور 

به وقوع پیوسته است با احتیاط باال برخورد كنند تا خشونت 

 . هاي بیشتر و ناآرامي هاي ديگري ايجاد نشود

حسین، كمیسرعالي حقوق بشر ملل متحد خواهان تحقیقات مستقل 

يران و بي طرفانه در مورد خشونت ها شد و گفت، مقامات ا

بايد اطمینان يابند كه نیروهاي امنیتي به شیوه اي مناسب و 

بعد از آنكه گزارش .  در مواقع ضروري واكنش نشان مي دهند

شد كه صدها تظاهركننده دستگیر  شده اند، ريیس حقوق بشر 

تظاهرات صلح آمیز نمي بايست به خشونت »سازمان ملل گفت، 

پروسه دمكراتیك آنها بخشي مشروع از يك . كشانده شوند

 . «هستند
 

 2181ژانويه 8 –رويتر 

-calls-germany/germany-rallies-iran-https://www.reuters.com/article/us
idUSKBN1EQ13G-protest-to-right-for-respect-urges-iran-in-calm-for 

وزير خارجه آلمان سیگمار گابريل روز 

دوشنبه نگراني خود را در مورد قتل 

تظاهركنندگان در ايران ابراز كرد و از 

. حكومت ايران خواست به حقوق مردم احترام بگذارد

اعتراض ها كه از سوي دهها هزار تن از مردم ابراز شده، 

ما »گابريل گفت، . به بعد است 11گسترده ترين اعتراض از سال 

از دولت ايران مي خواهیم كه به تمامي حقوق تظاهركنندگان 

براي اجتماع و بلندكردن صدايشان به صورت صلح آمیز احترام 

 . «بگذارد
 

 1122ژانويه 4 –نیوزويك 

-department-state-protests-http://www.newsweek.com/iran
771169-accoutable 

https://www.reuters.com/article/us-iran-rallies-germany/germany-calls-for-calm-in-iran-urges-respect-for-right-to-protest-idUSKBN1EQ13G
https://www.reuters.com/article/us-iran-rallies-germany/germany-calls-for-calm-in-iran-urges-respect-for-right-to-protest-idUSKBN1EQ13G
http://www.newsweek.com/iran-protests-state-department-accoutable-771169
http://www.newsweek.com/iran-protests-state-department-accoutable-771169
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طي بیانیه اي كه از سوي وزارت امورخارجه در  اياالت متحده

حكومت ايران را محكوم كرد و تهديد  روز چهارشنبه منتشر شد،

نمود، آنهايي را كه برعلیه تظاهركنندگان دست به خشونت مي 

سخنگوي وزارت . قرار خواهد داد زنند مورد حسابرسي

امورخارجه هیثر نوئرت طي بیانیه اي گفت، ما به شديدترين 

وجه،  قتل هاي صورت گرفته و دستگیري دستكم يكهزار ايراني 

ما مقامات زيادي براي مورد حسابرسي . را محكوم مي كنیم

قرار دادن نفراتي كه علیه تظاهركنندگان خشونت اعمال كرده 

ر را مهیا ساخته اند و يا از مردم سرقت كرده اند، سانسو

 . اند، در اختیار داريم

اين بیانیه همچنین پیامي براي مردم داشت؛ براي آناني كه 

از سوي حكومت ايران كشته شده، مجروح شده و يا سركوب 

شما ”: ما به قربانیان اين رژيم، مي گويیم: گرديده اند

 . “فراموش نخواهید شد

ير از ناآرامي ها، نیروهاي پلیس را در حال عكس ها و تصاو

استقرار ماشین هاي آبپاش و گاز اشك آور بر تظاهركنندگان 

به گزارش خبرگزاري رويتر، اكثر . نشان مي دهد

در جريان . سال هستند11درصد آنها،  زير 31تظاهركنندگان، 

دومین بیانیه برسراعتراض ها، نئورت حمايت وزارت امورخارجه 

 . اهركنندگان اعالم كردرا با تظ
او گفت، مردم ايران خواست خود را براي رفتاري شايسته و 

پايان يافتن فساد، افزايش شفافیت و افزايش فرصت هاي 

نئورت ادامه داد، متاسفانه دولت . اقتصادي بیان نموده اند

به زنداني كردن و كشتن آنهايي كه شجاعت كافي براي آمدن به 

جريان ( دولت. )خیابان ها را دارند، مبادرت كرده است

اطالعات را در ايران محدود مي كند، آزادي بیان را محدود مي 

سازد و تالش مي كند تا مانع نظارت بر سركوبگري اش از سوي 

 .  جهان خارج گردد

ما از اين آرمان هاي مشروع مردم ايران حمايت مي كنیم و از 

دولت مي خواهیم تا امكان آزاد تبادل نظر و اطالعات را 

 .بدهد
 

 

 

 2181ژانويه 1 –ديلي بیست 

-protesters-1000-justice-https://www.thedailybeast.com/blindfolded
fill-prisons-and-continues-unrest-as-iran-in-arrested 

همزمان با اظهارات فرمانداران و 

مقامات امنیتي مبني بر آنكه بیش از 

https://www.thedailybeast.com/blindfolded-justice-1000-protesters-arrested-in-iran-as-unrest-continues-and-prisons-fill
https://www.thedailybeast.com/blindfolded-justice-1000-protesters-arrested-in-iran-as-unrest-continues-and-prisons-fill
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يكهزار تن از مردم در سراسر ايران بازداشت شده اند، زندان 

 . ه پذيرش زندانیان جديدي مي شودبدنام اوين آماد

بنا بر اظهاراتي كه از سوي فرمانداران و مقامات امنیتي در 

استانهاي مختلف بیان شده، بیش از يكهزار تن از شروع 

علي اصغر ناصربخت . دسامبر بازداشت شده اند21اعتراض ها در 

نفر  111از  شیدر استان تهران بدستیار استاندار تهران گفت، 

تن از مردم 21در كرج بیش از . گرديده اند ریشنبه دستگ تا سه

در شهر مقدس مشهد، جايي كه شروع تظاهرات . بازداشت شده اند

در . تن دستگیر شده اند831ها بود، به گفته معاون دادستان، 

كه كانون اعتراضات اول ( در مركز ايران)استان اصفهان 

ازداشت شده ژانويه بود، بیش از صدتن در شهرهاي مختلف ب

تن را در استان مركزي كه  811مقامات همچنین بیش از . اند

در همدان، . شامل شهر بزرگ اراك مي شود، بازداشت نموده اند

 82تن دستگیر شده اند اكثر افراد بین  811استاندار گفت كه 

در استان شمالي گلستان، در ساحل خزر . سال بوده اند21تا 

بنا به گفته فرماندار . شده استنیز چندين دستگیري مشاهده 

تن از مردم به دلیل سردادن شعارهايي علیه رژيم و 811آن، 

در روز سوم . اختالل در نظم و امنیت عمومي بازداشت شده اند

ژانويه، تلويزيون دولتي ايران اعترافات شماري از دستگیر 

ايران در زمینه پخش اعترافات ناشي از . شدگان را پخش كرد

 . رسانه هاي علني خود، بدنام است شكنجه در

 

 2181ژانويه 2 –خبرگزاري رويتر 

-blames-leader-es/iransralli-iran-https://www.reuters.com/article/us
idUSKBN1ER1NA-nonsense-that-calls-s-u-unrest-deadly-for-enemies 

پلیس ضدشورش در ششمین روز اعتراضات 

كه به شهرشمال غربي تبريز نیز گسترش 

 . يافت، بكار گرفته شد

تظاهركننده طي سه  111معاون فرماندار تهران گفت، بیش از 

ر شده اند و صدها تن ديگر نیز در روز اخیر در پايتخت دستگی

يك مقام قضايي گفت، برخي . سراسر كشور بازداشت گرديده اند

در . از بازداشت شدگان ممكن است با حكم مرگ مواجه گردند

شهر جنوب شرقي اهواز، پلیس گاز اشك آور شلیك كرد تا صدها 

يك شهروند از طريق تلفن به . تظاهركننده را متفرق كند

پلیس گاز اشك آور شلیك كرد و بعدش، به مغازه  رويتر گفت،

هاي دو خیابان اصلي مراجعه كردند و به آنها گفتند كارشان 

 .را تعطیل كنند تا به طور كامل منطقه را پاكسازي نمايند
 

https://www.reuters.com/article/us-iran-rallies/irans-leader-blames-enemies-for-deadly-unrest-u-s-calls-that-nonsense-idUSKBN1ER1NA
https://www.reuters.com/article/us-iran-rallies/irans-leader-blames-enemies-for-deadly-unrest-u-s-calls-that-nonsense-idUSKBN1ER1NA
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 2181ژانويه 1 –عفو بین الملل 
-stop-https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/iran

otesters/pr-of-deaths-investigate-and-crackdown-ruthless-increasingly 

سركوب افزايش يابنده بي اساس : ايران

را متوقف سازيد و مرگ تظاهركنندگان 

 را مورد تحقیق قرار دهید 

سازمان عفو بین الملل امروز ضمن ابراز نگراني 

هايي برسر افزايش سركوب تظاهراتي كه طي هفته گذشته در 

سراسر ايران گسترش يافته گفت، مقامات ايراني بايد برسر حق 

تظاهرات صلح آمیز اطمینان بدهند، گزارشات مبني بر استفاده 

غیرقانوني نیروهاي امنیتي از سالح علیه تظاهركنندگان بي 

سالح را مورد تحقیق قرار دهند و صدها بازداشتي را از بابت 

 . شكنجه و ساير بدرفتاري ها محفاظت كنند
عفو مدير تحقیقات خاورمیانه و شمال آفريقا در  فیلیپ لوتر

بین الملل گفت، گزارشات در مورد استفاده از سالح گرم علیه 

عمیقًا نگران كننده  ،تظاهركنندگان از سوي نیروهاي امنیتي

است و تخلف از التزامات حقوق بشري ايران بر مبناي قوانین 

 . محسوب مي شودبین المللي 

بیش از يك هزار تن از مردم در زندان هاي مخوف جهت شكنجه و 

رفتارهاي ناشايست، طي هفت روز اخیر، دستگیر و  ساير

بسیاري از آنان نیز از دسترسي به . بازداشت شده اند

 . خانواده و وكاليشان منع شده اند

وبسايت فعالین حقوق بشر گزارش ادده است كه تنها در زندان 

 2132دسامبر 43زنداني را بین  324اوين تهران، مقامات دستكم 

 . ثبت كرده اند 2132و اول ژانويه 

بسیاري از صدها بازداشتي، به نظر مي رسد كه در وضعیتي 

پرازدحام در قرنطینه زندان اوين جايي كه صرفا گنجايش 

 . نفر وجود دارد، نگاه داشته شده اند321

بخش قرنطینه جايي است كه بازداشتیان به طور معمول كمي بعد 

از بازداشت در آن نگاه داشته مي شوند و در آنجا مورد 

بازرسي قرار مي گیرند كه آيا پیش از انتقال به بند عمومي 

 . مواد مخدر يا بیماري مسري دارند يا خیر

ه برخي از بازداشتیان، به بخش هايیاز اوين منتقل شده اند ك

 . از سوي سپاه پاسداران و يا وزارت اطالعات اداره مي شود

فیلیپ لوتر گفت، مقامات ايراني سابقه اي دهشتناك از 

با . دستگیري هاي خودسرانه در مورد  تظاهركنندگان دارند

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/iran-stop-increasingly-ruthless-crackdown-and-investigate-deaths-of-protesters/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/iran-stop-increasingly-ruthless-crackdown-and-investigate-deaths-of-protesters/
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توجه به آمار هشدار دهنده موج دستگیري هاي كنوني، بسیار 

ه اند، محتمل است كه بسیاري از آنهايي كه دستگیر شد

تظاهركنندگان صلح جويي باشند كه به طور خودسرانه بازداشت 

شهد اند و اكنون خود را در زندان هايي مي يابند كه شرايط 

شان وخیم است و شكنجه يك ابزار متداول براي اعتراف گیري و 

 . مجازات مخالفان، در آن به شمار مي رود
 

 


