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صدها هزار شهروند معترض   نیبنز  متیق  یناگهان  شی، افزا97و مرداد    96  ماهیپس از اعتراضات د  -  رانیآمار مجموعه فعاالن حقوق بشر در انهاد  

  ده  در  بود. یصحنه ناآرام ران یاز هفتصد نقطه ا ش یب 98آبان  30تا  24 یزماندر بازه کشاند.  هاابان یبه خ رانینقاط ا یدر اقص 98را در آبان ماه 
در گردش آزاد اطالعات و عدم اجازه   تیمحدود رغمیشدند. عل یرخ داد، هزاران نفر بازداشت و صدها تن کشته و زخم همسلحان یریدرگ شهر

آمار مجموعه  بر اطالعات معتبر در دسترس و بر بستر سالها تجربه، نهاد    ه یشور، با تکدر داخل ک  تیفعال  یبرا  یمستقل مدن  یبه نهادها  ران یدولت ا
 کند.  ی و ارائه م هیته  یمدن یو تعامل با نهادها یافکار عموم ریرا جهت تنو ری گزارش ز رانیفعاالن حقوق بشر در ا

 

 ییایجغراف یمانند پراکندگ یبه موضوعات آمار رانیدر ا آبان ماه” به همت نهاد آمار مجموعه فعاالن حقوق بشر نی“اعتراضات خون گزارش
از  یهاها و لغو مسابقات و برنامه واکنش  نترنت، ی(، تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان، قطع ا98آبان  30تا  98آبان  24هفته ) کیاعتراضات 

 .پردازدیشده از زمان شروع اعتراضات تاکنون م نییش تعیپ

 

 خالصه

 

 آمدند.  ابانیمختلف به خ یدر شهرها  نیبنز  متیق شیمعترضان در واکنش به افزا 98آبان ماه  24 روز جمعه از

 

آن کشته  ینفر ط ۱30از  ش ینقطه کشور رخ داده و ب ۵00از  ش یاعتراضات در ب نیشد ا یدماوند در مجلس مدع ندهینما کو،ین ییرزایم قاسم
 نقطه از کشور رخ داد.  7۱9ن ماه در آبا 24اعتراضات در روز اول جمعه  نیمجلس گفت ا کرج درمردم  ندهینما وند،یاند. اما محمد جواد کولشده

 

  ریاعتراضات اخ یها ی آذرماه، آمار بازداشت 4روز دوشنبه  زیمجلس ن یخارج  است یو س یمل تیامن ونیسیکم یسخنگو ی نیحس ینقو نیحس دیس
 هزار نفر اعالم کرد.  7را حدود 

 

قرار گرفته است،    دییو تا  یمورد بررس   یکه صحت آن با انتشار اسناد کاف  یدولت  ریمنابع غ  یر اساس اطالعات منتشره از سو، برو   شیگزارش پ  بنابر
 . افتیگسترش  رانیاز صد و چهار شهر ا ش ی( در ب98آبان ماه  30آبان تا  24روز ) 7 یدر ط رانیاعتراضات در ا

 

آمار ثبت   لیدل نیشد به هم یکامل منته  یکشور آغاز و در ساعات بعد به قطع نترنت یتالل در ااخ اه، آبان م 26 کشنبهیروز سوم اعتراضات،  در 
  نان یبا اطم  یبر اطالعات حداقل هی روبرو شده است هر چند با تک یو کاهش رقم  یبعد با خال اطالعات یشهرها در روزها  تیاز وضع یشده اعتراض

 گزارش صحبت کرد. نیظر امدنته هف کی از تداوم اعتراضات در طول  توانیم

 

مانند  یزاتیاستفاده کردند، آنها از تجه  یو بعضا جنگ یساچمه ا یمتفرق کردن تظاهرات کنندگان از گلوله ها یبرا یو انتظام یتیامن یروهاین
باتوم و   آور،ها از گاز اشک سرکوب معترضان بار یبرا روهاین نیسرکوب معترضان بهره بردند. ا یکوپتر برا یهل یو حت یزره یتانک، خودروها

 معترضان استفاده کردند. هیپاش علآب یهانیاز ماش بعضا

 

http://www.hra-iran.org/
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 آمدند  ابانیبا تانک به خ ینظام یروهایآبان ماه ن 28و  26 یروزها ینقطه سرکوب در منطقه ماهشهر در استان خوزستان ط  نیتر نیسنگ در

 

 شدند.   کشته یو شبه نظام ینظام یهارویاز ن ین و تعداداعتراضات صدها تن از معترضا نیح در

 

 قرار گرفتند.  بیهدف تخر هیعلم یمناطق دفاتر ائمه جمعه و حوزه ها یو در بعض جیو بس سیپل یگاههایپا ،یدولت یها ساختمان 

 

  جه یدر نت ی داز بانکشعبه و سه هزار دستگاه خودپر 900گزارش کرد که  یارشد بانک یهامقام ی آذر به نقل از برخ 3 کشنبهی یهمشهر روزنامه
 ننشا هیاول یهایزناند که گمانه که نامشان هم فاش نشد، گفته  یارشد بانک یهااند. مقام خارج شده  یاعتراضات از مدار ارائه خدمات بانک نیا
خسارت در استان البرز   زان یم گرید یکشور خسارت وارد شده است. از سو یبانک تومان به شبکه   اردیلیتا هزار م  ریاعتراضات اخ انیدر جر دهدیم

 خود نباشند.  یبانک یهاگفته است که شهروندان نگران سپرده  دیالبرز با تأک یاستاندار یامور اقتصاد یبوده که معاون هماهنگ یبه حد

 

را  یارهیزنج یهافروشگاه یکاالها و فضا زات،یمجموع خسارات وارد شده به تجه  ،یارهیزنج یهافروشگاه هیاتحاد سییر ان،یفخر رخسرویام
 تومان اعالم کرده است.  اردیلیم ۱۵0از  شیب

 

 "یتا اطالع ثانو"اعالم کرده است که  کند،یارائه م زایجهان خدمات صدور و یاز کشورها یاریگلوبال، که در بس اسافیشرکت و نیهمچن
  نترنت،یدوباره ا یگفته پس از برقرار یاه یشرکت در اطالع نی. ادریرا بپذ  یرانیشهروندان ا یزایو یهاتهران خود تقاضانامه در دفتر تواند ینم

 در تماس خواهند بود.  زایو انیکارکنانش با متقاض

 

که قرار بود در تهران برگزار شود    ی فرنگ یکشت 20۱9 یاعالم کرد که جام جهان یاه یانیآذرماه با صدور ب 4روز دوشنبه  زین یکشت یجهان هیاتحاد

خود  کشنبهیدر جلسه روز  یکشت یجهان هیاتحاد ییاجرا تهیکم ه،یاتحاد نیا تیخواهد افتاد. به نوشته سا قی به تعو "رانیدر ا یثباتی ب"به علت 

 "یورزش ینهادها ریسا میتصم نیو همچن رانیزارت خارجه کشورها در مورد سفر به او یهاهیمنابع مختلف از جمله توص یبررس"در استانبول با 

  است.رفته را گ میتصم نیا

 

دسته اول فوتبال   گیاز هفته چهاردهم ل یباز  6برتر فوتبال و   گیل یرقابت ها  ازدهمیاز هفته  داریخبر از لغو چهار د یداخل یرسانه ها نیهمچن
فوتبال   کیبرتر و دسته    گیچند مسابقه ل  ر،یفوتبال نوشتند: »به دنبال حوادث اخ  یهای باز  یلغو برگزار  لیرسانه ها درباره دل  نیکشور خبر دادند. ا

 لغو شد.«  رانیا

 

 مشابه لغو کرده بود.  یلیبا ذکر دالمسابقات را  نیهفته هفدهم ا یهایاز باز یباز  ۵ یمجوز برگزار زیفوتسال ن گیسازمان ل همزمان

 

 شدند.   لیهفت روز اعتراضات تعط یمختلف کشور ط یدر شهرها زیاز مدارس و دانشگاه ها ن  یادیز تعداد
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 هاشواکن

 

معترضان  یریو دستگ ییرا »اغتشاش« خوانده و گفتند که با شناسا نی نرخ بنز شیبه افزا یاعتراضات مردم ران یدر ا یاسیو س ینظام یهامقام
 اند. داده انیبه آن پا

 

ندانسته و آن را   "مردمکار "را  "و آتش زدن ب یتخر"آبان ماه اعتراضات آبان ماه و  26 خیدر تار ران یا یاسالم یرهبر جمهور ،یاخامنه اهللتیآ

 ."منتسب کرد "اشرار"به 

 

همه پول که آن   یخطرناک  اریبس  عِی وس  ق یعم  توطئه   کی"گفت    جیبس  انینظاماز فرماندهان و شبه   یبا گروه  دار یدر د  زیآذرماه ن  6شنبه  روز سه   یو
شرارت و   ب،یحرکت تخر-حرکت را انجام دهند  نیا یبزنگاه کیر بودند که بتوانند د دهیمردم نابود شد. زحمت کش لهیخرج آن شده بود به وس

 مردم نابود شد.  له یوسحرکت به   نیشده و لشکر خود را وارد کردند. ا دایفکر کردند فرصت پ نیبنز هیقض اسطه و که به  یآدمکش

 

 یی»مراجع قضا نکهیبر ا دیکرد و با تاک دیاعدام تهدمردم معترض را به  شودیمنتشر م یااهلل خامنه تیآ ندهیکه تحت نظر نما هانیک روزنامه
  ی و شرع یاست و مجازات قانون ی نوشت: »اقدام آشوبگران مصداق بغ دانند«،ی م یقطع ریآشوب اخ یدرهای ل یمجازات اعدام با طناب دار را برا

 اعدام است.«  هاآن

 

شخص شد که  م"دولت درباره اعتراضات آبان گفت:  اتیجلسه ه انی رآبان ماه در در ج 29روز چهارشنبه  ران یا یجمهور سیرئ ،یروحان حسن
شده و مسلح بودند   یزیبرنامه ر افته، یآشوب طلبان سازمان  یاز آنها بودند؛ منته  یآمده بودند و آشوبگران تعداد کم ابانهایچه تعداد از افراد به خ

خصوص  نیدر ا زیروز ن یروحان ی. آقا"اقدام کردند هاییکایو آمر ستهایونیارتجاع منطقه، صه  یشده از سو یکه کامال بر اساس برنامه طراح
  ن یا یمتوجه شروع اجرا ی رانیشهروندان ا ریاطالع نداشته و او هم مانند سا نیبنز متیق شیو افزا یبند هیطرح سهم یکه از زمان اجرا "گفت 

خوانده و  "مخدوش"خنان منتشر شده را کشور س ریوز یاسیس . گرچه جمال عرف، معاون"و چهارم آبان شده است ستیاز صبح جمعه ب حطر
 طرح در دولت مطرح نشده است.  نیا یاجرا قیدق یزمان بند نییاعالم کرد که تع

 

را    معترضان  یشده برا  نییقرآن مجازات تع  اتیبا استناد به آ  رانیا  یدولت  ونیزیبا حضور در تلو  یو علوم قرآن  اتیبهرام پور، کارشناس ادب  ابولفضل

  ش زجرکش بشوند، نه کشته شوند، بلکه زجرک. ۱که اآلن در زندان ما هستند، سه حکم دارند.  یینهایا"گفت:  یکرد. و نییعت "کش کردنزجر"
  ی دگآنقدر آنجا زن  ا،یدر وسط در  یکشت  کیبلد شود. مثال به    ینف   ایشود و    دهیبه صورت مخالف بر  شانیدست و پا.  3شوند.    ختهیبه دار آو.  2شوند.  

 "حکم اهلل است.  نیا م، ی. احساسات نداررندیکنند تا بم

 

جامعه از آنان را   یامام جمعه موقت تهران در نماز جمعه، معترضان را محارب دانسته و اعدام و پاکساز یاکبریعلآذرماه، محمدجواد حاج 8 جمعه

است   ر یسخت گ یلیه فتنه گران به جان، مال و ناموس مردم خت بشرع، خدا نسب  نیقاطعانه و طبق قوان "به فرصت دانسته و گفت: دیتهد لیتبد

اراذل   نیساخته شده و جامعه از ا یفرصت شد  که  یدیتهد نیاست که از ا نیگونه افراد در نظر گرفته شده است؛ توقع ا نیا یو حکم محارب برا

 "شود. یتبهکار پاکساز یوحش
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حاال به  یاند ولزده دیرا کل 2فروغ جاودان  اتیکردند عمل الیخ"نوشت:  تریخود در توئ یصجمهور در حساب شخ سیآشنا، مشاور رئ نیالد حسام

حذف   تریتوسط توئ زیدآمیتهد یمحتوا لیبه دل تیتوئ نیا که است ذکر به الزم  "است. خورده دیکل 2مرصاد  اتیکه در واقع عمل دندیفهم یخوب
 . شد

 

  یاعتراضات از سال ها یصورت گرفته و گستردگ ران یاستان ا 29در  ر یسپاه پاسداران اعتراضات اخ یاسیمعاون س  ، یجوان داهللیبه اظهارات  بنا
 است.  شتریب اریبس 96و  88

 

شده و به   ییکه باشند، شناسا رانیا یمعترضان به بازداشت گفت: “در هر جا یتمام دیضمن تهد یمل تیامن یعال یشورا ریدب ،یشمخان یعل
 .” دیرس عمل خود خواهند یسزا

 

 رساند.”  میمشابه گفت: ” آنها را بر اساس قانون به اشد مجازات خواه یدیضمن تهد زین  رازیو انقالب ش یدادستان عموم ،یابیآس دریح

 

کاهش فاصله وقوع  انیضمن بوزارت اطالعات،  نیشیپ یدر مجلس و از اعضا روزکوهیدماوند و ف یها مردم شهرستان ندهینما یرزائیم قاسم

تنها دوسال است.   ۱398تا  ۱396فاصله اعتراضات  بارن یقبال فاصله اعتراضات ده سال و هشت سال بود، ا "گفت:  رانیدر ا یتراضات مردماع

 ".ستین یحل مساله شکاف اجتماع یروش استفاده از تظاهرات ضد تظاهرات، راهگشا گرید

 

به معترضان  کیکه دستور شل کندیمنتشر شده اظهار م رانیروزنامه ا تیسار وب که د ییدئویفرماندار شهر قدس )اسالمشهر( در و ،یواثق الیل

  اگر  گفتند و کردند  باز را  خود لباس. شدند ساختمان وارد  و  شکانده را در معترضان"گفته است:  یاو صادر شده است، و یدر شهر قدس از سو
وارد شد  یاز در فرماندار یمن دستور داده بودم که اگر کس یول ردیگ یمباال  را از کیدستور شل یانتظام یروین دانستندی بزن، چون م یتونیم

 ".دیبزن

 

کشور و   ریاخ عیبا ابراز تاسف از وقا یو اجتماع ی اسیشنبه پنجم آذرماه در جمع فعاالن سعصر سه  ز ین ران یا یجمهورس یرئ نیپنجم یخاتم محمد
 و  کردهایو رو  هااستیدر س  یکاهش فشار به اقشار محروم، بازنگر  یحوادث، اقدام دولت برا  نیمنصفانه ا  یاز هموطنان، بررس   یاجان باختن عده

از   قایجلسه گفت: »عم نیدر ا یرا خواستار شد. محمد خاتم تیجامعه و حاکم انیم دهید بیآس وندیپ میترم یوگو براگفت  یباز شدن فضا
حق ندارد در مواجهه با معترضان به خشونت و   یحکومت چی. همیگویم تیتسل رانیدم ااز هموطنانم متاسف و دردمندم و به مر یاباختن عدهجان

که طالب آشوب هستند را   یجو از کسانصف معترضان مسالمت  دیاست اما با  دارشهیها راعتراض"  ،یسرکوب متوسل شود.« به اعتقاد محمد خاتم

 شدگان شد. بازداشت  تی به وضع  عیسر  یدگیخواستار رس نیجلسه همچن نیدر ا ی. خاتم"جدا کرد

 

 تهیکم لیبا معترضان انتقاد کرده و خواهان تشک یتیاز برخورد خشن ماموران امن کندیم یسال حصر خود را سپر نیکه نهم یروبک یمهد

سخنان    نیهمچن   کرده و  ی اظهار شگفت  "موثر  یهاان یو جر  یاسیسکوت رجال س"از    تیخود ضمن ابراز تسل  هیانیدر ب  یشده است. و  ابیقت یحق
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  ر، یدر فساد، تحق دیرا با ریو بستر اعتراضات اخ شهیر"خوانده و گفته است:  "هانهیسف"فرمانده کل سپاه پاسداران را  ، یمسال نیسرلشکر حس

 "ها.آب  یحاکم جستجو کرد نه در آن سو یو نابرابر ضیتبع

 

شباهت تام و تمام  "با معترضان  "ن یبرخورد خشن و خون"وشت، ن یامیپ برد در  ی سال حصر خود به سر م نیدر نهم ز یکه او ن یموسو نیرحسیم

  راندازانیبودند، و ماموران و ت ین ید ریغ میرژ کی ندگانینما ۵7آدمکشان سال "ادامه داد:  یو دارد.  ۵7 وری شهر ۱7در  "مردم رحمانهیبا کشتار ب

ضمن ابراز   یموسو نیرحسیم "مطلقه. اراتیبا اخت ه یفق یول نجایو امروز ا . آنجا فرمانده کل قوا شاه بودینیحکومت د کی ندگانینما 98آبان 

 شد.  "آشکار تیجنا" نیا "نیو آمر نیو محاکمه عامل یمعرف"جان باختگان خواستار  یبه خانواده ها تیتسل

 

  ش ی ب  یبرا  نترنتیپاسخ داده است. ا  ضات انبوهبه اعترا  یرحم  یبا ب  رانیا  میژر"منتشر کرد نوشت:    ترییکه در تو  یا  هیانیدر ب  کایخارجه آمر  وزارت

 "شنود. یآنها را م یدرحال آشکار شدن است و جهان صدا قتیکرده اند. حق یچیاز سرکوب سرپ رانیاز چهار روز قطع بوده اما مردم شجاع ا

 

نقشش در  " لیدل به را رانی ارتباطات ا ریوز ،یجهرم  یاعالم کرد که محمد جواد آذر زین کایآمر ییاز آن وزارت دارا پس

منتشر کرده، آمده است که محمد   کایآمر ییکه وزارت دارا یاه یانی کرده است. در ب میتحر "نترنتیا یسانسور سراسر

  ر یدر مس  ده،یوزارت ارتباطات رس   که به مقام  یو از زمان  "است  العاتکارمند سابق وزارت بدنام اط"  ،یجهرم   یجواد آذر

وزارتخانه تحت امر او به   ، یجهرم  یآذر ی شدن آقا ریمان وزام برداشته است. از زتوان سانسور دولت، گ ی رشد فن

 است.  افتهیدست   زیتحت نظر قراردادن مخالفان ن نهیدر زم  ییشرفتهایپ

 

 کرد. فیتوص "به اطالعات یدسترس نیادینقض حق بن"آن را  رانیدر ا نترنتیقطع ا تیگزارشگران بدون مرز با محکوم سازمان

 

 "کشور تیامن یشورا"اتفاق به دستور  نینداشته و ا نترنتیدر قطع ا "یمیمستق تیمسئول"خصوص گفت:  نیدر ا زین یجهرم ید آذرواج محمد
 رخ داده است. 

 

خود گفته بود:   ریوز یجهرم یدرباره محمدجواد آذر 96در سال  رانیا یجمهورس یرئ ،یبود که حسن روحان  یدر حال نترنتیا  یسراسر یقطع نیا

 ."نخواهد رفت نگیلتریدکمه ف یدستش رو دهدیما به مردم قول م ریوز"

 

سران   انیرا که در م یتمام کسان"نوشت که کشورش  یتییبا انتشار تو کایخارجه آمر ریپومپئو، وز کیما زیارتباطات ن ر یوز میبعد از تحر یساعت

 ".میداری وا م یی اند، به پاسخگونقش داشته  رانیدر سرکوب مردم ا میرژ

 

 یهااظهار داشت: چالش ران،یبا اشاره به اعتراضات در ا یاهیانیبا انتشار ب زیاروپا ن هیاتحاد یخارج استیمسئول س ،ینیموگر کایفدر نیهمچن
  ی زخمته و با اشاره به کش نیهمچن ی نی. موگرردیو نه استفاده از خشونت مورد توجه قرار گ ریفراگ یوگوهاگفت ق یاز طر دیبا یصاداقت -یاجتماع
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 زیآمبه صورت مسالمت زیها پاسخ دهند و معترضان نبه اعتراض  یشتنداریبا خو دیبا رانیا یتیامن یروهایاز معترضان گفت: ن یادیشدن تعداد ز
 کرد. دیتاک انیب یو آزاد یاجتماع یها یآزاد نیقبول دانستن اعمال خشونت، بر تضم رقابلیبا غ یتظاهرات کنند. و

 

کرد. آگنس فون دِر مول،   یراز نگرانبه شدت اب رانیاز معترضان در ا یادیها درباره کشته شدن تعداد زانسه از گزارش ارجه فرامور خ وزارت
 یدر روزها یرانیتلفات معترضان ا ینگران آمار باال قایعم سیآبان به خبرنگاران گفت که پار 29وزارت خارجه فرانسه، روز چهارشنبه  یسخنگو

 خود احترام بگذارد. یالمللنیب یخواست تا به تعهدات حقوق بشر رانیا یاسالم یاز جمهور نیهمچن یاست. و ریخا

 

 یهایی دارا فیدهد و حکم توق انینگاران پاخواستند تا بالفاصله به آزار و ارعاب روزنامه  رانیاز حکومت ا شیو اعضا یالمللنیب یهارسانه  انجمن

 ران یاقدام حکومت ا  نیدتریما از جد"خصوص گفت:    نیدر ا  یالمللنیب  یهاانجمن رسانه  عاملریمد  ک،یاسپانزو  مونینگاران را لغو کند. ساروزنامه

 ".میکنی ابراز انزجار م دهندی گزارش م رانیو در مورد ا ران یکه از ا ینگاران ساکت کردن روزنامه  یبرا

 

 م یرمستقیو غ میبا فراخواندن مستق گر ید یو از سو پرداخت کوب معترضانممکن به سر تیطرف با استفاده از تمام ظرف کیاز  رانیا دولت
در کل   نترنتیسابقه ا یو دامنه دار، همراه با بستن ب نیسرکوب خون ن یبراند. پس از ا هاابانیمعترضان را از خ دیکوش ابانهایهواداران خود به خ

فرمانده کل  انیم نیکشاند و از آنها خواست تا خود پاسخ معترضان را بدهند. در ا ابانیطرفدارانش را به خ رانیآذر حکومت ا ۵روز دوشنبه  شورک
 درروزها  نیکه ا یجنگ دیانقالب تهران برگزار شد، گفت: »باور کن دانیحکومت که در م انیدر تجمع حام رانیا یسپاه پاسداران انقالب اسالم

دشمن   ینظام ها  ادهیبه پ  ستیبا  ی که نم  ی . آن زماندیعمل کرد  قیام شد و شما دقمتجنگ    نیبود. ا  یجهان  یویسنار  کیما آغاز شد    یها  ابانیخ
 و اسالم زنده شد«.  دیو دشمن فروپاش دیآمد د،یآمد ی به صحنه م  دیو امروز که با دیصف خود را جدا کرد بانهینج دیوندیبپ

 

کرده و گفته بود  فیتوص "اریتمام ع یجنگ جهان"را  رانیا در یاعتراضات سراسر جیسازمان بس اتیساالر آبنوش، فرمانده عمل ن،یاز ا شیپ

نظام و انقالب وضع حمل   هیعل  یاریتمام ع  یجنگ جهان"آبان عنوان کرده بود:    30  خیدر تار  یسخنران  کیآبنوش در    "فقط خدا ما را نجات داد."

 "خوشبختانه نوزاد آن در لحظه تولد فوت کرد.  وکرد 

 

زبان، اعالم کرده که از آنها   یفارس یهادر رسانه  رانیدر ا ریاخ یهادر واکنش به پوشش اعتراض  زین ایتان یدر بر ران یا ریسف نژاد،یدیبع دیحم

  شبکه )آفکام(،از    سیدر انگل  یریتصو  یبه نهاد نظارت بر شبکه ها  یسفارت کشورمان در لندن در نامه رسم"گفت:    نژادی دیکرده است. بع  تیشکا

و دعوت به خشونت   رانیا ریمغرضانه تحوالت اخ فیتو، به علت تحر و من و نترنشنالیا رانی،ایفارس BBC چون ن همزبا یمعاند فارس یها

 ."دیقانون نسبت به آنها گرد یخواستار اجرا ت،ویشکا رانیا یمدن ینهادها هیگسترده عل

 

خواست    رانیکرد و از حکومت ا  یاز معترضان به شدت ابراز نگران   یادیها درباره کشته شدن تعداد ز گزارش آبان دولت فرانسه از    29چهارشنبه    روز
و  بسرکو انیخواستار پا یسوئد و سازمان ملل هم در موضع مشابه  کا،یآلمان، آمر شتریخود احترام بگذارد. پ یالمللن یب یبه تعهدات حقوق بشر

 شده بودند.   رانیدر ا نترنتیا یایاح

 

 دست بردارد.  "زندی م بیآس" رانیخود که به مردم ا "طلبانهتوسعه  یدوئولوژ یا"خواست از  رانیآبان از ا 29عربستان هم روز چهارشنبه  پادشاه
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 م یرژ ها،ییکایاروپا و آمر"نسبت داد و گفت:  یخارج یاعتراضات آبان را به کشورها ز ین رانیا یجمهور س یدفتر رئ س یرئ ، یواعظ محمود
ذوق زده شدند و ابراز    یلیهستند؛ خ  ران یافراد مردم ا  ن ینفر اغتشاش کردند و چند جا را آتش زدند ا  4ر  کشورها فکر کردند اگ  ی و برخ  یستیونیصه 

مشکل درون "مردم را  یشتیها و انتقادها به وضع معاعتراض  یواعظ یآقا ".شناسندیرا نم رانیملت ا نها،یکه ا یکردند؛ در صورت یشحالخو

 ".شودی حل م رانیدرون ادر "ت مشکال نیخوانده و گفت که ا "یخانوادگ

 

و اطالع در صبح جمعه خبر   نیمقام مسئول ما از زمان گران شدن بنز  یخبری ب"گفت:  ی ادداشتی یفرمانده سابق سپاه ط  ،یجعفرزیعز یعلمحمد
  دانند ی.فقط نمنندیبیم  هایخبریب  نیخود را دستخوش هم  شتیسال است مردم مع6از    شینبود. چون ب  زیبرانگ  مردم بود اما تعجب  یبرا  یدیجد
 نکنند.  دایبرسانند که بدخواهان فرصت سوء استفاده پ شانی اعتراضشان را به گوش ا دیبا ونه چگ

 

مدرسه    کیبه    ریاعتراضات اخ  رشدگانیاز انتقال دستگ  یمجاز  یدر فضا  ییدئویار وآموزش و پرورش، در خصوص انتش  ریوز  ،ییرزایمیحاج  محسن

کرده و   بیموضوع را تکذ نیاعتراضات از آن استفاده شده، ا یهای انتقال بازداشت ی نشان داده شد برا یلمی که در ف یاسه درم ریمد"گفته است: 

 ".ستیمربوط به اکنون ن لمیف هگفت

 

له و  اندند اما با گلواعتراضشان را رس یفرمانده سابق سپاه گفت: »مردم صدا نیبه ا خیدر پا زیمردم تهران در مجلس ن ندهینما ،یسلحشور پروانه
  و معترض بودند، قرار داده شدند. قلع  شیخو شتیکه فقط به وضع مع یدر کنار مردم گربیتخر یابازداشت، جواب کوچک و بزرگ را دادند. عده 

 صادر شد.«  یرملیغ یمایدستور ذبح و شکنجه مردم در س ن،یشد. به نام د سهیمقا 4یو کربال یجهانجنگ قمع مردم، با 

 

اعتراض   رانیا یتیامن یروهاین یبه کشتار معترضان از سو  ،یاه یانیآذر، روز مبارزه با سانسور، با انتشار ب زدهی در آستانه س ران یا سندگانینو ونکان

 "مانده است. یدستگاه سانسور برجا انیمردم با مجر ییارویاست که از رو یعیداغدار فجا رانیا یجایجا"و اعالم کردند: 

 

سرشناس    گر یباز  نوش یب  تیواکنش نشان داده اند. ژول  رانیا  ریبه اعتراضات اخ  ز ین  ی رانیا  ر یهنرمندان غ  یبرخ  ، یرانیاز هنرمندان ا  یدتعدابر    عالوه
  یقلبو    ان یگر  یبا صورتک  نستاگرامیا  یبر رو  یآشنا است در پست  رانیرا دارد و با ا  یرانیا  دیفق  لمسازیف  یارستمیکه تجربه کار با عباس ک  یرانسوف

 کرده است.  فیرحمانه توص ی و ب ز یاست و اوضاع را غم انگ رانیدوستانش در ا ادیشکسته نوشته به 

 

به کسب و   یادیموضوع قطع ارتباطات خسارت ز نیمحروم کرد، فارغ از ا شیاز پ شیرا از گردش آزاد اطالعات ب رانیمردم ا نترنتیکامل ا قطع
 شود وارد کرد. یزده م نیدهها هزار تخمکه شمار آنان  رانیدر ا نیآنال یکارها

 

پنج روز نخست    ی ط  ران یدر ا  نترنتیاز قطع ا  ی ت ناشخسار  زان یبرآورد کرده که م  کند،ی را رصد م  نترنتیو اختالل در ا  یبالکز که قطعنت   موسسه
 تومان است.  اردیلیم 672معادل سه هزار و  ران،یدر ا یتومان ۱2000رقم با توجه به دالر  نیدالر بوده است. ا ونیلیم 306از  شیاعتراضات ب
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 صحنه اعتراضات بودند:  ل یشهر به شرح ذ  ۱04حداقل   ای نقطه  ۷۱۹مستند شده هرانا، دست کم  یاساس آمارها بر

 

بهارستان، بهبهان،  ،ینیآبادان، بابل، بندرعباس، بندر امام خم الم،یا رانشهر،یاهر، اهواز، ا مشک،یاند ه،یدیاسالمشهر، ام ه،یاروم ل،یاردب اراک،
خاش، خرم آباد،   ، تنکابن، تهران، جم، جوانرود، چابهار، چغادک، چهاردانگه ز،یپرند، پلدختر، تبر س،یپاسارگاد، پرد رجند، یبوشهر، بوکان، بومهن، ب

وه، سرباز، سرپل ذهاب، سروآباد،  سا  ،یزاهدان، زنجان، سار  ان،یرشت، رفسنجان، رو  م،یخرمشهر، دزفول، دماوند، دهدشت، دورود، رامهرمز، رباط کر
قلعه حسن خان،  قشم، ن،یصدرا، عباس آباد، فسا، فوالدشهر، قائمشهر، قزو راز،یشوشتر، ش ار،یشهر قدس، شهرکرد، شهر رجان،یسقز، سنندج، س

مشهد،   مان،یمسجد سل وان،یرهر، مماهش کک،یقم، کازرون، کرج، کرمان، کرمانشاه، کنگان، کهنوج، گچساران، گرگان، گرمسار، گناباد، گناوه، ل
 . زدی اسوج،ی ن،یهشتگرد، همدان، ورام کشهر،ی ن شابور، ینجف آباد، نکا، ن اندوآب،یم شهر،یملک شهر، مهد ،یمالثان

 

  ی ند وهر چ  داد.   نقطه از کشور رخ  7۱9آبان ماه در    24اعتراضات در روز اول جمعه    ن یمردم کرج در مجلس ا  ندهینما  وند،یگفته محمد جواد کول  به

 نداد.  حیرا توض "نقطه"منظور خود از 

 

 گزارش شده است.  یاز استان خراسان شمال ریکشور به غ یدر تمام استانها اعتراضات
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رضان  است که گزارش از جان باختن معت ییشهرها اهینقاط س - دیبنگر لیذ ر یآن در تصو یاعتراضات به نقشه پراکندگ ت یدرک بهتر وضع یبرا
 است.  داشته
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 شده ها کشته

 

 

 

سه نوع آمار را در نظر گرفته است،    ران،ی مرکز آمار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ا  ر،یاخ  ع ی خصوص کشته شدگان وقا  در

  ی رشات مختلف زاگ  یهستند که ط  یردولتیغ   یرسانه ها  ای است و منابع آن نهادها    ی کل  یها  نیآمار نخست که صرفا تخم

آن تاکنون شده است بالغ   یکه هرانا موفق به گردآور یاسام  ستی کنند. ل یم  تیکشته در کشور روا 430جمعا از حدود 

 .ردی گیتن را در بر م  88آنها تاکنون شده است  د ییکه هرانا مستقال قادر به تا  یاما تعدادنفر است  22۷بر 

 

معترض توسط    ۱6۱قتل    یبود که مدع  یحقوق بشر  یکشته شدگان از جمله سازمان ها  اتییجز  ای  یسامالملل بدون اعالم ا  نیعفو ب  انیم  نیا  در
 گزارش شده است.  یمنابع دولت  یاز سو   زین  رانیوابسته به حکومت ا  یشبه نظام  ای  ینظام  یروین  ۵مرگ    نیشد. همچن  یتیامن  ای  یانتظام  یروهاین

 

 ان ادامه دارد.وسط هرانا کماکجان باختگان ت  یی آزما یو راست ییشناسا  روند
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کشته  کیو اعالم کردند:  دییشرح تا نیا به تیتن از معترضان را بدون ذکر هو 7تنها مرگ  یداخل یرسانه ها ای یآغاز اعتراضات منابع دولت از
 کشته شده در اسالمشهر. کیو  اریکشته شده در شهر کیچهار کشته شده در بهبهان،  رجان،یشده در س

 

واقع در شهرک چمران   یزاریبه معترضان در ن  یتیامن یروهاین  یاز سو ی راندازیدر خصوص ت یمجاز یدر شبکه ها ی گزارشات ریاخ یهاروز یط
 جاده ماهشهر منتشر شده بود.  یورود

 

معترضان در   یبه سو ورک یراندازیوگو با گزارشگر هرانا خبر تفعال است، در گفت  رانیا یکه در حوزه جامعه عرب ها یفعال مدن ،یمیدح میکر

است، اما   دهیبه دست ما نرس یشتریب اتیجزئ نترنتیا یقطعشهر و  یتیامن یفضا لیتاکنون به دل"کرده و اظهار داشت:  دییرا تا زاریمحدوده ن
در شهرستان   میدانیه ما م. در مجموع آنچه کستیواقعه مشخص ن  نیاست که تعداد کشته شدگان در ا  نیکرده اند اما مشکل ا  دییما خبر را تا  نابعم

 "است. دهیهم به دست ما رس یو اسام نفر کشته شده اند 4 ینفر و در شهرک طالقان ۱3نفر، در شهرک چمران  23ماهشهر 

 دییمنبع مطلع اطالعات ما را تا نیو چند ستین یاستفاده کرده اند، شک یجنگ یاز سالح ها یتیامن یروهاین نکهیدر ا"ادامه داد:  نیهمچن یو

 "کرده اند.

 

در مورد   توان یهنوز نم نیهم یشده اند برا دیمورد اشاره ناپد یها یریمنطقه پس از درگ نیاز ساکن یبه هرانا گفتند تعداد یمنابع محل یبرخ
 اظهار نظر کرد. تیسرنوشت آنان با قاطع

 

که    یخوشبختانه افراد"کرده و اظهار داشت:    ب یتکذ  دادستان کل کشور آمار منتشر شده در خصوص تعداد کشته شدگان را  ،یجعفر منتظر  محمد
ادامه داد:  نیهمچن یو ".ستین قیدق چکدامیدهند، اما ه یم یمختلف یعات و آمار ندارند؛ آمارهابه اطال  یدسترس چیخارج از کشور هستند ه

 "داشته باشد. یاظهارات نیچن ق، یبدون داشتن آمار و اطالعات دق ستیمجاز ن یممقا چیه"

 

همه با   کنمی فکر م"گفت:  ریدر خصوص پاسخگو بودن دولت درباره کشته شدگان اعتراضات اخ ،یجمهورسی رئ یآشنا، مشاور فرهنگ نیلدامحسا

 "شوند. یفرد به فرد بررس دیشدگان حتما باکشته"شده اظهار کرد: افراد کشته تیدر مورد هو نیاو همچن "پاسخگو باشم. دیبا

 

کشته شده  یتیامن یروهایاز افراد به اشتباه توسط ن یاحتمال دارد برخ ایآ هنکیفرمانده سپاه محمد رسول اهلل درباره ا ،یزدیمحمدرضا  نیهمچن

 ".ستیموضوع ن نیا بیتکذ ای دیی امکان تا یکنون تیاست. در وضع یمورد در حال بررس  نیا"گفت:  باشند، 

 

گزارش   نیبه غساخانه بهشت زهرا منتقل شده است. در ادامه ا "نفر ۱۵6 کریپ"ه تنها کلمه به نقل از منابع آگاه نوشته است ک تیوبسا نیهمچن

نفر، بخش  ۱3  ای  ۱0  ه یدیو وح  هیری ام  ه یفردوس  ینفر، در بخش ها  20  ای  ۱7نفر، بخش کهنز    ۵حداقل    اریتعداد کشته شدگان در شهر  "آمده است:  
  ار ینفر، حدفاصل مالرد و شهر ۱0 ای 8نفر، اسالم شهر  ۱2 ای ۱0نفر، جاده ساوه  6 یفریآباد ص وسفینفر،  ۱0 ای 8لعه حسن خان نفر، ق 8 الردم

  ی روهاین میمستق کینفر از هموطنان مان با شل 20از  شی آباد ب هینفر و اکبرآباد و وج ۱4 ای ۱2لم آباد، اسفند آباد و بکه حدود  یشامل روستاها
از   شیرا دستکم به ب اریدر مجموع آمار جان باختگان اعتراضات مردم در شهر اند کهاز دست دادهمسلسل جان خود را  رباریاستفاده از ت ای ینظام
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کشته    ینظام  یروهایگلوله ن  کیدر رودهن با شل   ریاعتراضات اخ  ی نفر از هموطنان ط  ۱6تعداد    گرید  یمطابق با خبر  نی. همچنرساندی نفر م  کصدی

 "اند.شده

 

چهل تن از هموطنان به   کریپ"مجروح از معترضان خبر داده است :  صدیماندن س یتن و به جا 40شدن  کشتهاز  گر ید یدر گزارش تیوبسا نیا
ستاران و شامل پر مارستانیپرسنل ب هیاست و کل افتهیدر جاده ساوه انتقال  اریشهر شهر مینس نیامام حس مارستانیمجروح به ب صدیهمراه س

 "ملزم شده اند. نیو درمان مجروح یدگیرس یبرا مارستانیر بو به حضور د نهیپزشکان و کارکنان، قرنط

 

با   زین نیجراحات مجروح "سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و  هیکشته شدگان از ناح یبه گزارش کلمه، تمام  بنا

و   یجد یها بیدست و پا و آس  یشده که منجر به شکست جادیجرح ا لی اصابت گلوله و ضرب و شتم با باتوم و وسا

در روز اول و هفتاد و چهار عمل   یپنجاه عمل جراح" ل،ین دلیبه هم  "بود. ده یکمر و ستون فقرات گرد ه یخطرناک به ناح

بوس و اتوبوس از طرف سپاه به   ینیم  ،یحمل و نقل عموم  ی ها ن یدر روز سوم ماش یدر روز دوم انجام شد ول یجراح

موجود، تمام   یوهایدیها، عکس ها و و یو کنترل تمام گوش تانمارسیپرسنل ب دی وارد شدند و ضمن تهد مارستانیب

 "و کشته ها را با خود بردند. نیمجروح

 

تن    ۱2۱  نیشهروندان افغانستان بوده اند. همچن  ریشدگان اعتراضات اختن از کشته   9منبع مطلع    کیبه نقل از    ،یفارس   یس  یب  یبه گزارش ب  بنا
از منزل خارج شده بود هدف   دیخر یساله در کرج که برا ۱8پسر  کی شدگان، از کشته  ی کیبستگان ند. هست ی افغانستان زیاز بازداشت شدگان ن

 منبع مطلع گلوله به سر او اصابت کرد و جان باخت.  نیک گلوله قرار گرفته است. به گفته ایشل

 

وقت در اعتراضات   چیه  رانیها در ااند، چون افغان کشته شده  رانیاعتراضات ا  انیجر  شهروندان افغانستان در  نیچرا ا  داندینم  قایمنبع گفت دق  نیا
 .کنندی شرکت نم

 

 در خصوص کشته شدن شهروندان افغانستان نداده اند.  یحیت خارجه افغانستان تاکنون توضوزار ایو  رانیا دولت

 

  ی روزنامه بدون نامبردن از منابع اطالعات  نیآذر ا  9شنبه    ، وابسته به سپاه پاسداران، هم در سرمقاله روز "جوان"مسئول روزنامه    ر یدب  ، یگنج  عبداهلل

 رخ داده است.  "هجنگ مسلحان"شهر  ۱0از  شی خود نوشت، در ب

  ی از تلفات انسان  یبخش"حمله کرده اند و    یو انتظام  یمرکز نظام  80به    "سالح  دنیکش  رونیب  یبرا"گوناگون    یاو، معترضان در شهرها  یادعا  به

 . "استده بو ییمکانها نیدر چن

 

عدم   یمجبور به دادن تعهد برا یبازداشت شده و برخ  یقرار دارند و برخ یتیامن یتحت فشار نهادها کریپ لی تحو یبرا ز یکشته شدگان ن خانواده
صورت گرفته است.    یتیبرخورد امن  زیبا خانواده ن  یمصاحبه رسانه ا  لیبه دل  یمصاحبه با رسانه ها شده اند. در موارد  ایو    یمراسم عزادار  یبرگزار

قرار دارند. به گزارش   یتیامن یدر اعتراضات کرمانشاه به شدت تحت فشار نهادها از کشته شدگان  ی کی ا،یبه عنوان مثال خانواده برهان منصور ن 
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  ی شدن جسد از سو و احتمال ربوده  یتیامن دیمنتقل و با توجه به جو شد وانیآبان به مر 28عصر  ایجنازه برهان منصورن نترنشنال،یا رانیا

 . است  شده دفن شبانه  مراجع

 

مراسم   یبرگزار لیمنبع مطلع به دل کیبه شدت تحت فشار قرار دارند. به گفته  زین رازیاز کشته شدگان در ش گرید یکی  یکوئین یمهد خانواده
در محل حضور داشته و اجازه   یت یامن یروهاین ،یمراسم خاکسپار یبرگزار ی داده اند اما در ط ل یرا به خانواده تحو یدر روستا، ماموران جسد و

 داده اند.  ینم یا به کسر یبردار لمیف ایو  یعکسبردار

 

به منزل آنها حمله کرده و   یتیامن نیبا رسانه ها، مامور یمهد ییبعد از مصاحبه دا"خصوص به گزارشگر هرانا گفته است:  نیمنبع در هم نیا

 "ند.به کنمصاح گرید دیکرده اند که نبا دشانیتهد

 

گزارش ها مادر   یبازداشت شده است. بنا به برخ  زین  این  یمهرداد و محمود دشت  یبرادر دو تن از کشته شدگان به نام ها  ا،ین  یهاشم دشت  نیهمچن
به عالوه   تحت درمان قرار دارد.  مارستانیکرده و در حال حاضر در ب یخبر کشته شدن فرزندانش اقدام به خودکش دن یخانواده به محض شن نیا
  ی محل زندگ  یکردند و معترضان در بهبهان و خصوصا در روستا  یامتناع م  یبه خانواده و  این  یمهرداد و محمود دشت  کریاز دادن پ  یتیامن  یروهاین

 . شدبرگزار   یتیامن یروهایدو برادر با حضور ن نیا یمراسم خاکسپار ز،ین لی. پس از تحودندیروند، دست از اعتراض کش نیا عیآنان به منظور تسر

 

شده اند تا با رسانه ها در خصوص قتل   دیتهد یتیامن یروهایتوسط ن زیاز معترضان کشته شده در بهبهان ن گر ی د یکینژاد  احسان عبداهلل خانواده
 نکنند.   یفرزندشان صحبت

 

نوجوان کشته شده در اعتراضات تهران ،   ،ین اسفندا کتای ن نیکه والد ی منتشر شد، زوج ران یا یدولت ونیزیکه در تلو  گرید ی در گزارش نیهمچن
 شده است.  عیوقا نیبا اعتراضات نداشته و صرفا هم زمان با ا ی شده بودند، اظهار داشتند که فوت دختر آنان ارتباط یمعرف

 

 ی نیاز شاهدان ع ییتهایروا

 

 یاز شهروندان در بهبهان، نهادها  یه شدن شمارکشتدر بهبهان و    یدر بهبهان به هرانا گفت پس از سرکوب اعتراضات مردم  ینیشاهد ع  کی.  ۱
  کنند اند اگر سکوت ناند و به آنها گفته کرده قهیوث ایاز آنها درخواست پول  یدر موارد ای دهندی نم لیکشته شدگان را به خانواده تحو کر یمربوطه پ

 .شودی برخورد م زیخانواده آنها ن یها صحبت کنند با اعضاو بخواهند با رسانه 

 

و   یراندازیتهرانپارس شرکت کرده بود، شاهد ت ابان یخ نیپرو دانیآبان ماه، روز سوم اعتراضات در تجمع م 27 خیاز معترضان که در تار ی کی .2
شهادت  ابانیسالمندان معترض حاضر در خ یبا جوانان و حت یکیزیاز برخورد ف نیهمچن یگاز اشک آور به سمت معترضان بوده است. و کیشل

را بسته بودند.    ابان یخ  و   نشسته  شانیموتورها  یدر چهارراه رو  ژهیو  گانی  یروهاینفر از ن  نیچند  ":  دیگویم  شیاز صحبت ها  ی. او در قسمتددهیم
 کیت ی! در نهااورمیبرو وگرنه چشم و چالت را درم  انجیاو گفت از ا د؟ی کنیکار را با مردم م نیگفتم چرا ا تی از آنها رفتم و با عصبان ی کیبه سمت 
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کرد. خودشان از  ادهیآن طرف تر مرا پ ابانی. من هم سوار شدم و چند خمتیرسونیم ییجا کیاز کنارم رد شد و گفت سوار شو تا  یخودرو شخص
نحوه سرکوب و امکانات   نیدر روز دوم چهار نفر کشته شدند. ا گفتی بود که روز قبل در تهرانپارس در اعتراضات شرکت کرده بود و م یکسان

 "بود!  م،ینداشت  یسالح چی ما معترضان، که ه هیعل کوبگرانرس

 

  نیآبان ماه، خبر داده است. به هم 29هارشنبه در شب چ گر یشدن دو تن د یسپاه و زخم یرویدر بهبهان از کشته شدن دو ن ینیشاهد ع کی. 3
به صورت  یتیامن یروین کیبهبهان در هر ده متر گزارش شده و در نقاط حساس  یتیشهر به شدت امن یآبان ماه، فضا 30علت از پنج شنبه 

 هستند. یمداوم در حال گشت زن یلباس شخص یروهاین  ز،یو در سطح شهر ن دهدیم کیکش یشبانه روز

 

ن کرد  شهر را چند صد تن عنوا نی دو هفته گذشته در ا ی در گفتگو با هرانا آمار شهروندان بازداشت شده ط زی در بهبهان ن گریمنبع مطلع د کی. 4

 تحت ر بهبهان د یتیامن ینهادها یهانفر همچنان در بازداشتگاه  ۵0اول بازداشت آزاد شدند. حدود  یدر روزها یافراد برخ نیا انیاز م"و گفت: 
 . برندی آن نشده و همچنان در زندان بهبهان بسر م نیشده که تاکنون قادر به تام  نییتع قهیقرار وث زی نفر ن  20حدود  یهستند. برا ییبازجو

 

منبع مطلع   نی. به گفته اکندیم  فیتوص  یتیاز دو هفته از آغاز اعتراضات همچنان امن  شیشهر با گذشت ب  نیا  تیدر کرج وضع  ینیشاهد ع  کی.  ۵
 .ندنکی گذشته به طور مداوم به منازل شهروندان در اکثر نقاط شهر هجوم برده و اقدام به بازداشت شهروندان م یهاشب   یط یتیماموران امن

 

ها اعالم شده اصال صحت  که تاکنون در رسانه  ییآمارها"کشته شدگان اشاره کرد و به هرانا گفت:  یبه آمار باال  زیدر تهران ن گریمنبع د کی. 6
از  ه ک ستین ی. شبهاستنیاز ا شتریب اریبس هایها و زخماطراف تهران آمار کشته یشهرها ایندارد. به خصوص در مناطق جنوب شهر تهران 

اعتراضات   انیدر جر  زین  یاریافراد بس  ،ینشود. از طرف  دهیاند در شهر شنشدن فرزندش را به او دادهکه تازه خبر کشته    یمادر  یناله  یصدا  یاانهخ
 اند.را زده  مارستانیرفتن به ب دیشده و از ترس بازداشت شدن ق یدر تهران و کرج زخم

 

اند توجه    دهیبه قتل رس  یتیامن  ای   یانتظام  یقوا  عترض در اجتماعات حضور داشتند و توسط است بعنوان م  که گزارش شده  یهرانا از افراد  ستیل  به
 :دیکن

 

 ی گزارش: گزارش منابع رسم تیوضع -محل جان باختن: بهبهان  -نشده  ییشناسا - ۱

 ی گزارش: گزارش منابع رسم تیوضع -محل جان باختن: بهبهان  -نشده  ییشناسا - 2

 ی گزارش: گزارش منابع رسم تیوضع -محل جان باختن: بهبهان  -نشده  ییشناسا - 3

 ی گزارش: گزارش منابع رسم تیوضع -محل جان باختن: بهبهان  -نشده  ییشناسا - 4

 شده توسط هرانا  دییگزارش: تا تیوضع -محل جان باختن: تهران  - یمهرداد حساب - ۵

 شده توسط هرانا  دییگزارش: تا تیوضع -محل جان باختن: کرج  - یآمنه شهباز - 6

 شده توسط هرانا  دییگزارش: تا تیوضع -محل جان باختن: کرج  - یاریبخت ایپو - 7
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 شده توسط هرانا  دییگزارش: تا تیوضع -محل جان باختن: تهران  - یقاسم نیحس - 8

 اناهرشده توسط  دییگزارش: تا تیوضع -محل جان باختن: اسالم شهر  - یعبدالله  ررضایام - 9

 توسط هرانا  یگزارش: در حال بررس تیوضع -محل جان باختن: اصفهان  - یمیآرشام ابراه - ۱0

 توسط هرانا  یگزارش: در حال بررس تیوضع -محل جان باختن: کرمانشاه  - یمحمد الیدان - ۱۱

 توسط هرانا  یگزارش: در حال بررس تیوضع -محل جان باختن: کرج  - یگودرز یرضا معظم - ۱2

 شده توسط هرانا دییگزارش: تا تیوضع -محل جان باختن: کرج  - یرسول دیحم - ۱3

 توسط هرانا  یگزارش: در حال بررس تیوضع -محل جان باختن: کرج  - ینیشهرام مع - ۱4

 اناشده توسط هر  دییگزارش: تا تیوضع - وانیمحل جان باختن: مر -نشده  ییشناسا - ۱۵

 شده توسط هرانا  دییگزارش: تا تیوضع - رجانیختن: سمحل جان با -نشده  ییشناسا - ۱6

 توسط هرانا  یگزارش: در حال بررس تیوضع - زیمحل جان باختن: تبر -الهه رستگار  - ۱7
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داده است که  حیتوض یاه یانیب یکرده و ط دییتن از سپاه پاسداران را تا کیو  جیبس یروهایاستان تهران کشته شدن دو تن از ن الشهدادیس سپاه
  ج یمامور بس ” یخیش  دیرد و “مجدر مال جیمامور بس ”ییرضا یو “مصطف ”یمیابراه یافراد “مرتض ن یاند. نام ارد کشته شده هر سه نفر با سالح س

خبر   زین یادیاز ماهشهر به نام سروان رضا ص ژهیو گان یافسر درجه دار  کیاز کشته شدن  یرسم یهایدر بهارستان عنوان شده است. خبرگزار

 رآبان ماه، د 2۵در شهر کرمانشاه، روز شنبه  یجواهر رجیاستان کرمانشاه، سرگرد ا یانتظام یرویش شده است فرمانده نگزار نیهمچن اند. داده
 با معترضان کشته شده است.  یریدرگ
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 ها یر یدستگ

 

  ک ی  یریاست از دستگ  کیدنز  یتیامن  یاز جمله فارس که به نهادها  یداخل  یها  یروز اعتراضات، خبرگزار  ن یسوم  انیآبان مصادف با پا  26  مورخ
 بر داد. در سراسر کشور خ ریهزار معترض در اعتراضات اخ

  434جمعا از  رازیبم، تهران و ش ار،یاز جمله در خوزستان، گچساران، شهر یمحل ی تیو امن ییجداگانه مقامات قضا ی همان روز در اظهار نظرات در
آن   یدعفارس م  یاست که خبرگزار  یتعداد بعالوه بر آمار هزارنفره ا  نیکه ا  ستیخود خبر دادند اما مشخص ن  تیریبازداشت در مناطق تحت مد

 . ریخ ایبود  دهش

خوزستان،   ،ی تهران، خراسان جنوب ، یشرق جانیآذربا الم، یاصفهان، البرز، ا ل، یاردب یاستانها یآذرماه، مقامات محل ۱۱بعد تا مورخ  یروزها در
اسالمشهر، اهواز، بابل، بم، بندرعباس،   یشهرها نطوریرستان، مازندران، هرمزگان، همدان و همل الن،یکردستان، گلستان، گ ن،یفارس، قزو

صومعه سرا،    راز، یش  ار،یشهر  رجان،یسنندج، س  ،یرضوانشهر، رودهن، زنجان، سار  م،یتهران، جم، رباط کر  ز،یتبر   س، یبوکان، بومهن، پرد  ارستان،به 
 به اظهار نظر و ارائه آمار پرداختند.  زدیمشهد، نجف آباد،  وان،یگرگان، محمد شهر کرج، مر، کتول، کرج، کرمانشاه، گچساران آبادیعل

 

توان    ی به ارائه آمار و خبر پرداخته اند م  ر یاخ  عیشهروندان مرتباط با وقا  یریدستگ  رویپ  98آذرماه    ۱۱آبان ماه تا    24  خیکه از تار  ی جمله مسئوالن  از
  ی دادستان عموم  م،یرو انقالب رباط ک  یاستان همدان، دادستان عموم  یفرمانده انتظام  ،یکامران  یار خوزستان، بخشعلافراد اشاره کرد: استاند  نیبه ا

سپام   یاستان زنجان، روابط عموم یجهانبخش، فرمانده انتظام میرح س،ی و انقالب شهرستان پرد یو انقالب شهرستان بهارستان، دادستان عموم
کل   سیئتهران بزرگ، ر یریشگیپ سیپل سیرئ ،یعموم تیامن سیدوم پل گاهیپا سیرئ ،یعموم تیامن سیرم پلچها گاهیپا سیرئ ن،یام حسام

  ی خوزستان، سازمان اطالعات سپاه فجر استان فارس، سخنگو  یکل دادگستر  س یرئ  ، یجنوبخراسان  یکل دادگستر  س یاستان زنجان، رئ  یدادگستر
  ن یدغرب استان تهران، عاب  یفرمانده انتظام  یاستان فارس، سردار محسن خانچرل  یفرمانده انتظام  ،یبیبخش حبرهام   پیردار سرتسپاه پاسداران، س

استان کرمانشاه، فرماندار جم، فرماندار   ی فرمانده انتظام دان،یاکبر جاو یالبرز، عل یفرمانده انتظام ان،یمحمد یخرم، فرمانده سپاه عاشورا، عباسعل
بزرگ، فرمانده   رانته  یاستان مازندران، فرمانده انتظام یاستان کرمان، فرمانده انتظام یفرمانده انتظام ار،یهرشهرستان اسالمشهر، فرماندار ش

مازندران،   یمازندران، فرمانده انتظام ینده انتظامشهرستان نجف آباد، فرما یشهرستان گچساران، فرمانده انتظام یفرمانده انتظام ،یسار یانتظام
  یی رودهن، مسئول حوزه قضا ییناجا، مسئول حوزه قضا یوزارت اطالعات، مرکز اطالع رسان سمیکل ضد ترور ریندران،مدماز یفرمانده انتظام

  ان، یحاج  یقام آگاه در سازمان اطالعات سپاه، مهداستاندار کردستان، م  یتیامن  ی اسیهرمزگان، معاون س  یانتظام  ی فرمانده  یرودهن، معاون اجتماع
 مقام آگاه در سازمان اطالعات سپاه، کی ن،یقزو استان یفرمانده انتظام

 

برنا ،   ما،یصداوس تیمهر، سا زان،یم سنا،یالف، ا ران، یرکنا، عصر ا ،یهمشهر رنا،یا م،یآفتاب، فارس، انتخاب، باشگاه خبرنگاران جوان، تسن لنا،یا
 داشتند.  یدر گزارشگر یدولت ای یع داخلمناب  نینقش را در ب نیشتریب وزیصراط، نورن یخبر گاهیپا رازه،یش ن،یاقتصادآنال

 

 . شودیمورد بازداشت مستند م  3۹8۱تعداد  یاظهار نظر منابع رسم ایگزارش  8۱ یط

 

 2۱ یهرانا هستند ط یاز جمله خبرگزار یمدن ینهادها ا ی خارج کشور  یکه عمدتا شامل رسانه ها یررسمیغ منابع 

  ، یبوکان، ثالث باباجان راز،ی خوزستان، ش ز،یهدشت، بهبهان، تبرد اسوج،یگزارش از مناطق کرج، شادگان، کردستان، 
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 43۷۱آذرماه مجموعا از  ۱۱ خی صدرا، قصرقمشه تا تار انرود،یسنندج، کرمانشاه، تهران، البرز، فارس، اصفهان، م 

 بازداشت خبر دادند.

 

بازداشت از   ۷۱33تعداد  نی بنابراقرار گرفته اند  یرسم یمشترک با آمارها  طیتعداد در شرا  نیمورد از ا ۱2۱۹ تعداد

  خشونت ها رقم   زانیشود، هر چند با توجه به گستره اعتراضات و م   یمستند م   یردولتیو غ  یمنابع دولت  ی حاصل جمع بند

 باشد.  صور رقم قابل ت نیشدگان تا چندبرابر ا  ریدستگ یواقع

 

  "هفت هزار نفر"از  شیرا ب ریبازداشت شدگان در اعتراضات اخمجلس تعداد  یخارج استیو س یمل تیامن ونیسیعضو کم ،ینیحس ینقو نیحس
 اعالم کرد. 

 

وزارت اطالعات گفته   ندگانیاز نما ی کی از قول  ران، یا یتیامن یهابا مقام یمل ت یامن ونیسیاز جلسه کم شیمجلس دوشنبه گذشته پ ندهینما نیا

 "وده و از سواد کم برخوردار بودند.درآمد بمشاغل کم یدارا ایو   کاریب هارشده یاغلب دستگ"بود که 

 

 ریاعالم کرد که اعتراضات اخ یاسالم یجمهور یمایبا صدا و س ییوگوشنبه در گفت شامگاه سه  زین رانیکشور ا ریوز ،یفضل یرحمان عبدالرضا

 کرده است. دایپ "ژهیو"استان کشور اتفاق افتاده، اما در پنج استان کشور حالت  27در 

 

اظهار   زیاعالم شده بود ن  ینیحس  ینقو   نیحس  ی که از سو  یهزار نفردادستان کل کشور در خصوص آمار هفت  ، یمدجعفر منتظرمح  گر ید  ی سو  از

ها و دهد؛ در خبر یآمار قیکه بدون داشتن آمار و اطالعات دق ستیمجاز ن یمقام چیکه ه کنمی بلکه عرض م کنمینم دییمن نه تنها تا"کرد: 

 ".میکنی نم دییرا تا نیآمار و اطالعات از کجاست ما ا  نیمنبع ا دیها پرساز خود آن  دیرا داده بودند با ییهاآمار ی که برخ دمیگزارشات د

 

دانشگاه تهران، دانشگاه گرگان و دانشگاه زنجان    ،یستیدانشگاه علوم بهز  ، ییدانشگاه عالمه طباطبا  انیاه ده ها تن از دانشجواعتراضات آبان م  در
 آزاد شدند.  ریاخ یدر روزها ز ین انیدانشجو نیاز ا یبازداشت شده اند. تعداد یتیامن یروهایتوسط ن

 

نوشت: “در   یاز دو دانشگاه تهران و عالمه خبر داد و در گزارش انیتن از دانشجو ۵0از بازداشت دستکم  زی کشور ن انیدانشجو یصنف یشوراها
ها دانشگاه شدند” و ده   نیوارد ا  یلباس شخص  یروهاین  یآمبوالنس حاو  نیران “چنددانشگاه ته   انیتجمع عصر و شامگاه دوشنبه دانشجو  انیجر

  ن یاز ا یها بردند. بنا به گزارش ها، تعدادرا به بازداشتگاه یبازداشت ان یها، دانشجوانتقال به آمبوالنس را بازداشت و بعد از  ان یتن از دانشجو
حراست   سیرئ یمانیسل لیخصوص، اسماع نیبا دادن تعهد آزاد شده اند. در هم زین ید کمتربه زندان تهران بزرگ منتقل شده و تعدا انیدانشجو

و   شودی به ما هم داده نم یقیخبر داده و گفت: ” در حال حاضر آمار دق روزیبازداشت شده تا د انیتن از دانشجو 9 یال 8 یدانشگاه تهران از آزاد
به   وزاند ممکن است که بازداشت باشند و هنشده  ریکه دستگ ییاز آنها یلیشده است؛ خ ریدستگبوده و کجا  یضابط دانشجو چه کس میدانیما نم

 باشند.” دهیو دادسرا نرس یمرحله بازپرس
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در حال حاضر   م؛یآنها هست  یآزاد  یریگیگفت: “در حال پ  انیخبر بازداشت دانشجو  دییضمن تا  زیدانشگاه تهران، ن  سیرئ  ،یاحمدآباد  یلین  محمود
 آزاد بشوند.”  یبزود میدواریکه ام میهست نیریسا یآزاد یریگیاند و در حال پاز آنها آزاد شده یدتعدا

 

تجمع روز گذشته   یدانشگاه تهران داده و گفته بود: “در پ انیشنبه خبر از بازداشت دانشجودانشگاه تهران، روز سه  ییمعاون دانشجو با،یحب دیسع
  رتجمعات د انیبعد از پا انیدانشجو نیاز ا ی کشور، برخ یدو مشکالت اقتصا رین در اعتراض به حوادث اخدانشگاه تهرا انیاز دانشجو یتعداد

 شدند.” ر یاز دانشگاه دستگ رونیمحوطه ب

 

  س یلاز معترضان خبر داده و گفت: “ماموران پ ی کیاز بازداشت  یضیرفیمحمود م د یقطع بوده است، س ریکشور در چند روز اخ نترنت یکه ا یحال در
 یاندازکه با راه    یمجاز  یهزار دنبال کننده در فضا  23با    یکانال تلگرام  کی  ریمد  ییموفق به شناسا  یفتا شهرستان بابل با انجام اقدامات اطالعات

 کرد، شدند.”  یم بی ترغ یمردم را به اغتشاش و اخالل در نظم عموم م«ینزن نی»بنز نیکمپ

 

شهر   ییبه زندان رجا ریاخ یروزها یبازداشت شده ط انیدانشجو نیت شدگان استان البرز و همچنداشباز یشدگان استان تهران و برخ بازداشت
  ی برا یکه نخست اردوگاه یاند. زندانجرائم منتقل شده ک یاصل تفک تی)تهران بزرگ( بدون رعا هیکرج و بطور عمده به زندان بزرگ فشافو

  ل یتبد شیو دراو یاسیس انیزندان یبا جرائم خشن و حت ان یحبس زندان یبرا یبه محل ریاخ یهامواد مخدر بود، اما در سال کومانمح ینگهدار
 .شوندیم ینگهدار ی ضد انسان یطیکه ساکنان آن در شرا یشده است. زندان

 

خصوص به گزارشگر هرانا   نیمنبع در ا نیقرار گرفته اند. ا ییدر زندان تهران بزرگ مورد بازجو یبازداشت انیمنبع مطلع، دانشجو کیبه گفته  بنا

زندان   ۵ پیروز بازداشت در بازداشتگاه وزرا با دادن تعهد آزاد شده بودند اما عمدتا به ت کیبازداشت شده پس از  انیاز دانشجو یتعداد "گفت: 

  ی بازداشت  انیدو تن از دانشجو  یجعفر   میو مر  حه یمل  نیهمچن  "شده اند.  تبرئه شده و از زندان آزاد  ی برخ  ز یتعداد ن  ن یتهران بزرگ منتقل شدند. از ا
  ی اطالع ییمرتضا سهاتومان آزاد شدند. همچنان از محل بازداشت  ونیلیم 200 قه یمنتقل شده بودند، با قرار وث ن یبه زندان او ز یدانشگاه تهران ن

بازداشت شده بود. محمد مساعد روزنامه  دانشگاه تهران  هیوزارت اطالعات در خوابگاه فاطم نیتوسط مامور ییفعال دانشجو نی. استیدر دست ن
پس از بازداشت به بند   ییدانشگاه عالمه طباطبا یقراگوزلو، دانشجو کایصومعه سرا منتقل شده است. مل ابر،یزندان ض یبه بند عموم  زینگار آزاد ن

 آزاد شد. یتومان  ونیلیم 60 قهیوث عیمنتقل شده بود، با تود نیدو الف زندان او

 

نفر بازداشت شده   ۵00به  کینزد زیآبان ماه در تبر 27 خیگزارشگر هرانا قرار گرفت، از تار اریمنبع مطلع که در اخت کیبه اطالعات  عالوه بنا به
  ی روین عاتاداره اطالعات، اطالعات سپاه و اطال یدر بازداشتگاه ها ی و ماباق برند یبسر م زیزندان تبر نهیتن در قرنط  200تعداد  نیاند که از ا

محل کار بازداشت شده اند.   ایشده و در سپس در منزل و  ییشناسا یمداربسته شهر یها نیدورب ق یافراد از طر نیاز ا یاریهستند. بس یتظامان
 یمعترضان در محله چهل متر  یشهروندان، هماهنگ   نیاست. اتهام ا  شکل انجام شده  نیتوسط اطالعات سپاه به هم  یریپ  اشاریبازداشت روزبه و  

 ن یانجام شده است. انور حس یشهر در محله چهل متر نیها در ا یر یبوده است. اکثر تجمعات و درگ ز،یتبر یا ه یاز محالت حاش یکی  ز،یتبر
 قرار گرفته است.  ییمورد احضار و بازجو زین یفعال مدن یپناه

 

شده و به    لیپرونده تشک یبرخ یقرار گرفته اند. برا  ییبه حراست دانشگاه احضار و مورد بازجو زیدانشگاه تبر انیاز دانشجو یادیتعداد ز نیهمچن
 ارجاع داده شده اند.  یانظبات تهیکم
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اعتراضات خوانده بود را به   یرهبرآنچه  "تیینقد بها یالملل نیب شیهما" ییاجرا تهیکم ریمد ،یروزبهان رضاینخست اعتراضات، عل یروزها در
از   یدر استان اصفهان از بازداشت تعداد ییو قضا یاز مسئوالن انتظام یآذرماه، تعداد 7شنبه نسبت داد. روز پنج  ییبها انتیباورمندان به د

و   دریشهروندان تحت عنوان “ل ن یگزارش آمده بود که ا نیاستان خبر دادند. در ا نیدر ا ریاخ یاعتراضات مردم یاستان ط نیساکن ا شهروندان

ساکن بهارستان اصفهان ازجمله   ییبهاشهروند  9آذرماه، دستکم  8روز جمعه  ب یترت نیهم به  . شدند  و بازداشت ییعامل اغتشاشات” شناسا
ساغر منوچهرزاده و هما منوچهرزاده  ،ی دوس لطفق ،یناصر لطف ازمند،ین دهیوح ،ی شهباز باش ،یمهران اهلل داد ،یجابر مینس ان،یردوسشهاب ف
 قل شدند. منت یبازداشت و به مکان نامعلوم یتیامن یروهایتوسط ن

 

در   یقصد خرابکار انیدانشجو نی هشدار داده شده است که ا انیاز دانشجو یتعداد خانواده به " خصوص به هرانا گفت:  ن یمنبع مطلع در ا کی

 "امر با شماست.  تیت اخراج از دانشگاه مسئولدانشگاه را داشته اند و در صور

 

بود، دستور   ستادهیا نیکه مقابل دورب یداشت، در حال هیآذرماه از زندان فشافو 2 خیدر تارکه  یدیدر بازد رانیدادستان کل ا ،یجواد منتظر محمد

خط  چیه" ریاخ عیوقا یدر برخورد با عوامل اصل ییدستگاه قضا نکهیا انیبا ب یآنها را داد. منتظر یبازداشت شدگان و غربالگر فیتکل نییتع

اما آنها که مرتکب جرم شده   شوندی فرصت آزاد م نیداده شوند در اول صیتشخ گناهی که ب یاشده  رینخواهد داشت، گفت: »افراد دستگ "یقرمز
خود از زندان تهران بزرگ گفت که با   دیبازد انیدر پا نیمجازات خواهند شد«. او همچن نیشده و در چارچوب قوان یباشند به سرعت درجه بند

 اند.کرده تیخود اعالم رضا ط یگرفته و از شرا یشان تماس تلفنبا خانواده   یاد همگافر  نیچهره داشته و ابهچهره دارید شدگانبازداشت 

 

 هیخبر داد و گفت که »زندان فشافو  یسخت معترضان زندان  اریبس  طیاز شرا  یشهر ر  یاسالم  یشورا  سیرئ  ،یآباد  لیخل  حسن نیروز پس از ا  کی
را   یسخت طیها در آنجا شرازندان، گفت: »کارکنان سازمان زندان نیود امکانات در ابا اشاره به کمب یآبادلیامکانات الزم را ندارد«. حسن خل

تعداد   نیاز ا یبازداشت هستند«، گفته است: »نگهدار زیخطرناک ن انی نزندان »زندا نیدر ا نکه ی. او با اشاره به اان«یچه برسد به زندان گذرانند،یم
 زندان سخت است«.  نیدر ا یبازداشت

 

 : دیآ یحوادث آبان ماه شده است که مشخصات آنان در ادامه م   رشدگانیتن از دستگ 2۱0 ت یانا موفق به اهراز هوهر  تاکنون

 

 آبان  28: خیشت شده در تاربازدا  - رازیمحل بازداشت: ش -)قره قانلو(  یکرم - ۱

 : دانشجو یلیات تکماطالع -آبان  27: خیبازداشت شده در تار  -محل بازداشت: تهران  - هیگرانپا میابراه - 2

 : دانشجو یلیاطالعات تکم -آبان  26:  خیبازداشت شده در تار  -محل بازداشت: تهران  -ابوالفضل نژاد فتح  - 3

 ست یبازداشت مشخص ن قیزمان دق - اندوآبیمحل بازداشت: م - ریزویاحسان ت - 4

 آبان  29: خیدر تاربازداشت شده    - رازیمحل بازداشت: ش -نامعلوم(  یاحمد )نام خانوادگ - ۵

 ست یبازداشت مشخص ن قیزمان دق - اندوآبی محل بازداشت: م - یاحمد عابد - 6

 ست یبازداشت مشخص ن قیقزمان د - اندوآبیمحل بازداشت: م  - یاحمد علبد - 7
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 ستیبازداشت مشخص ن قیزمان دق - وانیمحل بازداشت: مر -ارشاد خونزر  - 8

 یی: شهروند بهایلیاطالعات تکم -آذر  9: خیبازداشت شده در تار - هیدی: اممحل بازداشت  -فرزانه  لیاسماع - 9

 ست یخص نبازداشت مش قیزمان دق - اندوآبیمحل بازداشت: م - یافسانه عباس - ۱0

 آبان 30: خیبازداشت شده در تار - رازیمحل بازداشت: ش - یقیاکبر حق - ۱۱

 ستیبازداشت مشخص ن قیقزمان د - زیمحل بازداشت: تبر - یاکبر راسخ - ۱2

 ست یبازداشت مشخص ن  قیزمان دق -محل بازداشت: زنجان  - یاکبر رمضان - ۱3

 ست یبازداشت مشخص ن قیزمان دق - زیمحل بازداشت: تبر - یاکبر مهاجر - ۱4

 ستیبازداشت مشخص ن ق یزمان دق -محل بازداشت: جوانرود  - یامجد شاهمراد - ۱۵

 ست یبازداشت مشخص ن قیزمان دق - وانیاشت: مرمحل بازد - ی وسفی دیام - ۱6

 ست یبازداشت مشخص ن قیزمان دق -محل بازداشت: سنندج  - یخالد ریام - ۱7

 آبان  28: خیبازداشت شده در تار - زیمحل بازداشت: تبر -طاهر فعال  ریام - ۱8

 : دانشجو یلیات تکماطالع - ستیبازداشت مشخص ن قیزمان دق -محل بازداشت: تهران  - یفرصت ریام - ۱9

 ستیبازداشت مشخص ن ق یزمان دق -محل بازداشت: مهران  - رانیج نیرحسیام - 20

 ستیبازداشت مشخص ن قیزمان دق -محل بازداشت: بهبهان  -نگهبان  نیرحسیام - 2۱
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 ست یبازداشت مشخص ن  قیزمان دق -محل بازداشت: اهواز  -ماجد زرگانى  - ۱46

 آذر ۱: خیبازداشت شده در تار  -ز محل بازداشت: گلدشت اهوا -ماجد غزى  - ۱47

 ست یبازداشت مشخص ن قیزمان دق -کرمانشاه محل بازداشت:  - یمراد نیمب - ۱48

 ست یبازداشت مشخص ن قیزمان دق - رازیمحل بازداشت: ش - یحانیر دیمج - ۱49

 ست یبازداشت مشخص ن ق یزمان دق -محل بازداشت: زنجان  - یفخر دیمج - ۱۵0

 آبان  26: خیبازداشت شده در تار -محل بازداشت: شادگان  - محسن خنافره - ۱۵۱

 ستیبازداشت مشخص ن  قیزمان دق -محل بازداشت: جوانرود  - یمید ابراهمحم - ۱۵2

 : دانشجویلیاطالعات تکم -آبان  26: خیبازداشت شده در تار -محل بازداشت: بابل  - ینیحس نیمحمد ام - ۱۵3

 ست یبازداشت مشخص ن قیزمان دق -محل بازداشت: سنندج  -محمد زارع  - ۱۵4

 ستیبازداشت مشخص ن قیزمان دق -ل بازداشت: اهواز مح -محمد علی زرگانى  - ۱۵۵

 ست یبازداشت مشخص ن قیزمان دق -محل بازداشت: زنجان  - یمحمد غفار - ۱۵6

 ستیبازداشت مشخص ن قیدقزمان  -محل بازداشت: بهبهان  -محمد محمدپور  - ۱۵7

 ست یبازداشت مشخص ن قیزمان دق - ز یمحل بازداشت: تبر - یمحمد محمود - ۱۵8

 نگار : روزنامهیلیاطالعات تکم - ستیبازداشت مشخص ن  قیزمان دق -محل بازداشت: تهران  -محمد مساعد  - ۱۵9

 ست ینبازداشت مشخص  قیزمان دق -محل بازداشت: کرمانشاه  - یاریمحمد  - ۱60

 آذر ۱: خیبازداشت شده در تار  -محل بازداشت: اهواز  -محمدعلی آلبوغبیش  - ۱6۱
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 : دانشجو یلیاطالعات تکم -آبان  27:  خیبازداشت شده در تار  -محل بازداشت: تهران  - یرجعف میمر - ۱62

 سندهی: نویلیاطالعات تکم -آبان  27: خیبازداشت شده در تار  -محل بازداشت: کالردشت  - یمژگان کاوس - ۱63

 ست ین بازداشت مشخص قیزمان دق -روار سروآباد  یمحل بازداشت: روستا - نیمسعود آر - ۱64

 ستیبازداشت مشخص ن قیزمان دق -محل بازداشت: بهبهان  - یمسعود زوتلخ - ۱6۵

 ستیبازداشت مشخص ن قیزمان دق -محل بازداشت: بهبهان  - ینیمسعود مز - ۱66

 ستیبازداشت مشخص ن قیزمان دق -محل بازداشت: بهبهان  - یانیمسلم چرز - ۱67

 : دانش آموز یلیاطالعات تکم - ستیبازداشت مشخص ن  قیزمان دق -ن محل بازداشت: شادگا -مسلم شاوردى  - ۱68

 آبان  30: خیبازداشت شده در تار -محل بازداشت: شادگان  -مصطفى مقدم  - ۱69

 : دانشجو یلیاطالعات تکم -آبان  27:  خیبازداشت شده در تار  -محل بازداشت: تهران  - یجعفر حهیمل - ۱70

 : دانشجو یلیاطالعات تکم -آبان  26:  خیبازداشت شده در تار  -زداشت: تهران محل با -قراگوزلو  کایمل - ۱7۱

 ست یبازداشت مشخص ن  قیزمان دق -محل بازداشت: اهواز  -نصور زرگانى م - ۱72

 ست یبازداشت مشخص ن قیزمان دق - اندوآبیمحل بازداشت: م - یمها الست - ۱73

 یی: شهروند بهایلیاطالعات تکم -آذر  8: خیبازداشت شده در تار  -محل بازداشت: اصفهان  - یمهران اهلل داد - ۱74

 ست یبازداشت مشخص ن  قیزمان دق - لیمحل بازداشت: اردب - یخیمهرداد ش - ۱7۵

 ستیبازداشت مشخص ن قیزمان دق - المیمحل بازداشت: ا -رزاق  نیمه  - ۱76

 : فعال ترکیلیاطالعات تکم -آبان  26:  خیبازداشت شده در تار  - لیمحل بازداشت: اردب - یجوالن ثمیم - ۱77

 ست یبازداشت مشخص ن قیزمان دق -مشهر محل بازداشت: خر -پور  یعدگ ثمیم - ۱78

 ستیبازداشت مشخص ن  قیزمان دق - وانیمحل بازداشت: مر - یمحمد ثمیم - ۱79

 ی : گزارش شده توسط منابع دولتیلیکماطالعات ت  - ستیبازداشت مشخص ن قیزمان دق -محل بازداشت: اصفهان  -ناشناس  - ۱80

 ی: گزارش شده توسط منابع دولتیلیاطالعات تکم - ستیبازداشت مشخص ن قیقزمان د -محل بازداشت: تهران  -ناشناس  - ۱8۱

 ی: گزارش شده توسط منابع دولتیلیاطالعات تکم - ستی بازداشت مشخص ن قیزمان دق - رازی محل بازداشت: ش -ناشناس  - ۱82

 ی: گزارش شده توسط منابع دولتیلیاطالعات تکم - ستیبازداشت مشخص ن قیزمان دق -محل بازداشت: کرمانشاه  -ناشناس  - ۱83

 ی: گزارش شده توسط منابع دولتیلیاطالعات تکم - ستیبازداشت مشخص ن قیزمان دق -کرج  انمهریمحل بازداشت: ک -ناشناس  - ۱84

 ی: گزارش شده توسط منابع دولتیلیاطالعات تکم - ستیبازداشت مشخص ن قیزمان دق -ن لستامحل بازداشت: گ -ناشناس  - ۱8۵

 ی: گزارش شده توسط منابع دولتیلیاطالعات تکم - ستیبازداشت مشخص ن قیزمان دق -محل بازداشت: محمدشهر کرج  -ناشناس  - ۱86

 ی: گزارش شده توسط منابع دولتیلیاطالعات تکم - ستیبازداشت مشخص ن قیزمان دق -محل بازداشت: همدان  -ناشناس  - ۱87
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 یی: شهروند بهایلیاطالعات تکم -آبان  2۵: خیبازداشت شده در تار -محل بازداشت: کرج  -ناصر رجب  - ۱88

 ست یبازداشت مشخص ن  قیزمان دق -محل بازداشت: اهواز  -ناصر زرگانى  - ۱89

 یی: شهروند بهایلیاطالعات تکم -آذر   8: خیشت شده در تارازداب -محل بازداشت: اصفهان  - یناصر لطف - ۱90

 ی : گزارش شده توسط منابع دولتیلیاطالعات تکم -آذر  3: خیبازداشت شده در تار -محل بازداشت: آبادان  -نامشخص  - ۱9۱

 ی توسط منابع دولت: گزارش شده یلیاطالعات تکم - ستیبازداشت مشخص ن قیزمان دق -محل بازداشت: تهران  -نامشخص  - ۱92

 ستیبازداشت مشخص ن قیزمان دق -محل بازداشت: رودبار  -نامشخص  - ۱93

 ی: گزارش شده توسط منابع دولتیلیاطالعات تکم -آذر  3: خیبازداشت شده در تار - اریمحل بازداشت: شهر -نامشخص  - ۱94

 ست یبازداشت مشخص ن قیزمان دق - هیمحل بازداشت: اروم - ینینحو ام - ۱9۵

 : دانشجویلیاطالعات تکم - ستیبازداشت مشخص ن  قیزمان دق -محل بازداشت: تهران  - ینرگس باقر - ۱96

 یی: شهروند بهایلیاطالعات تکم -آذر  8: خیبازداشت شده در تار -محل بازداشت: اصفهان  - یجابر مینس - ۱97

 یی: شهروند بهایلیاطالعات تکم -آبان  28: خیبازداشت شده در تار -زاهدان  محل بازداشت:  - یشوق مینس - ۱98

 ست یبازداشت مشخص ن  قیزمان دق -محل بازداشت: اهواز  -نعیم زرگانى  - ۱99

 آذر ۱: خیبازداشت شده در تار  - وانیمحل بازداشت: مر - یراست یهاد - 200

 ستیبازداشت مشخص ن قیزمان دق -محل بازداشت: بهبهان  - این یهاشم دشت - 20۱

 آبان 28: خیبازداشت شده در تار - رازیمحل بازداشت: ش -هاشم زارع  - 202

 یی: شهروند بهایلیاطالعات تکم -آذر  8: خیبازداشت شده در تار  -محل بازداشت: اصفهان  -هما منوچهرزاده  - 203

 ست یبازداشت مشخص ن  قیزمان دق -اشت: جوانرود محل بازد - یراحمدیم رشیه - 204

 ست یبازداشت مشخص ن  قیزمان دق - رازیمحل بازداشت: ش - ی بترا دیوح - 20۵

 ست یبازداشت مشخص ن  قیزمان دق -محل بازداشت: جوانرود  - یعبد دیوح - 206

 یی: شهروند بهایلیالعات تکماط -آذر  8: خ یبازداشت شده در تار -محل بازداشت: اصفهان  - ازمندین دهیوح - 207

 ست یبازداشت مشخص ن قیزمان دق - ارانیداشت: کاممحل باز - یفرج الله  اسری - 208

 آبان 26: خیبازداشت شده در تار - زیمحل بازداشت: تبر - یریپ اشاری - 209

 یی: فعال دانشجویلیاطالعات تکم -آبان  30:  خیبازداشت شده در تار  -محل بازداشت: تهران  -دارالشفاء  اشاری - 2۱0

 

و پس   دهیعراق دوره د هیمانیشدند که او در سل  یمدع  از معترضان به نام “فاطمه داوند”  یکی ی ونیزیعتراف تلوبا انتشار ا ران یا یدولت یها رسانه
: “اکنون  ترا داده و نوشته اس  یشتر یوعده انتشار اعترافات ب  رنایآنها، هنگام خروج از کشور بازداشت شده است. ا  یراز شرکت در اعتراضات و رهب

بعد   ی.” چندردیقرار گ یافکار عموم اریزنان در اخت نیاز ا یشتریاطالعات ب ،یآت یرسد در روزها یمه دارد و به نظر مچهره ها ادا نیا ییشناسا
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  ی ون یزیتلو فاعترا تیاست طرح ممنوع یدرحال نیشهر کرد. ا نیاز معترضان در ا ی کی ی ونیزیاقدام به پخش اعتراف تلو زد،ی ی شبکه استان زین
 است.  یبررس همچنان در مجلس در حال

 

 یریتصو مستندات

با مراجعه    دیتوانی روزها م  کیکرده است که به تفک  یو جمع آور  یمستندساز  رانیرا از هفت روز اعتراضات آبان ماه در ا  ویدیو  202مجموعا    هرانا
 .دیینما  دنیهرانا از آنها د وتوبیبه کانال 

 

 outu.be/HK2ipar9xHYhttps://yمنتشر شده در روز نخست  ییویدیگزارشات و مجموع

 

 https://youtu.be/Qgy7eBbk_DMمنتشر شده در روز دوم  ییویدیگزارشات و مجموع

 

 https://youtu.be/Cnxx5EkDEzYمنتشر شده در روز سوم   ییویدیگزارشات و مجموع

 

 https://youtu.be/9n88Ge2Hlf8منتشر شده در روز چهارم  ییویدیگزارشات و مجموع

 

 https://youtu.be/LmOzQa14894منتشر شده در روز پنجم  ییویدیوگزارشات  مجموع

 

 https://youtu.be/fPTXEk7Rea0منتشر شده در روز ششم  ییویدیگزارشات و مجموع

 

 https://youtu.be/0xIpTvuK8Z0منتشر شده در روز هفتم  ییویدیگزارشات و مجموع

 

 outu.be/onH9osUmGegtps://yhtمنتشر شده پس از روز هفتم  ییویدیگزارشات و مجموع

 

 

 

 

 

https://youtu.be/HK2ipar9xHY
https://youtu.be/Qgy7eBbk_DM
https://youtu.be/Cnxx5EkDEzY
https://youtu.be/9n88Ge2Hlf8
https://youtu.be/LmOzQa14894
https://youtu.be/fPTXEk7Rea0
https://youtu.be/0xIpTvuK8Z0
https://youtu.be/onH9osUmGeg
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 که ادامه خواهد داشت یاعتراضات

 97و مردادماه    96  ماهیدر د  یبا مشخصات مشترک  ز یاز ن  شیاعتراضات پ  نیکشور آغاز شد، ا  یاقتصاد  طیدر واکنش به شرا  98آبان ماه    اعتراضات
سرکوب   نیماش یآمادگ گرید یو از سو  ییآن از سو یگستردگاعتراضات،  یشکل گرفته بود، کوتاه شدن فاصله زمان رانیمختلف ا یدر شهرها

 یو اجتماع  یو اقتصاد  یاسیس  یگسل ها   شیاز پ  شیسابقه است از گسست ب  یب  ایکه در نوع خود در دن  نترنتیبه مرحله قطع ا  دنیسبخصوص ر
نه چندان   ی ا ندهیدر آ ی رانیم، شهروندان ابه مطالبات انباشت شده مرد ی دگیدهد. مشخص است که در صورت عدم رس ی خبر م ران یدر جامعه ا

 خواهنذ آمد.  ابانهایبه خ گریدور بار د

 است   98و آبان  97، مرداد 96 ماهید ی عنی ریاخ یسه اعتراض سراسر یاز پراکندگ یحاصل جمع بند ل،یذ نقشه
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