
 



 

 
 

 مقدمه 
روز  اقالم روزانه متیفتن قو باال ر یعموم حتاجیکاالها و ما یگران علیه کالهبرداری موسسات مالی و اعتراضات گسترده در سراسر کشور

افت و به یک شهر دیگر گسترش ی ۱۴۲که در نهایت در  شکل گرفتتن از مردم هزار۱۰،  در مشهد با حضور ۱۳۹۶دی ۷پنجشنبه 
 که سخن اشدبی م یاسیسو  یاقتصاد یهای تیاز نارضا یبیاست، ترک که در تظاهرات سرداده شده ییشعارهای تبدیل شد. تظاهرات سراسر

 ود. ب ،حاکم یاسیو رد کامل نظام س یاسیس انیزندان یتا درخواست آزاد، یباال، فساد و نابرابر یکاریاز فقر، ب
اردهای الف استانداست و برخ غیر قانونی، مجوز از وزارت کشور بودهاهرات که فاقد این تظدر رابطه با برگزاری مقامات حکومتی اظهارات 

نیز  اتیک دمکرهای در کشورآزادی اجتماعات جزو طبیعی ترین حق بشر بوده است. همچنین  چرا که. می باشدحقوق بشر بین المللی 
نها آر حمله به ده خود کبر حمله دیگران حمایت کند، نه این ها در براکنندگان است و باید از آنحکومت موظف به حفظ امنیت اجتماع

 .پیشقدم شود
تا  گرام کردم و اینستاتلگرا حکومت ایران در همان ساعات اولیه تظاهرات اقدام به بستن اینترنت و برخی از رسانه های اجتماعی منجمله

قدام به ا گانکنند تظاهر . همچنین برای متفرق کردن و سرکوبمانع از انتشار اخبار تظاهرات و سرکوب گسترده آن در فضای مجازی شود
 استفاده از سالح گرم و استقرار ماشین های آبپاش و تانک و زرهی در خیابان ها نمود. 

اهر از تظماری ش. خ داداهرکنندگان و بازداشت گسترده آنان به اعتراض مسالمت آمیز مردم پاسبا  شلیک مستقیم به تظحکومت ایران 
شت شدگان در زندان های تن از بازدا۵ندگان را پس از بازداشت تحت شکنجه و فشار جهت مصاحبه تلویزیونی قرار داده است. دستکم کن

 ایران تحت شکنجه به شهادت رسیدند. 
وین به زندان ا نهر قرنطید: سه تن از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری گفته استنسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشری، در این رابطه 

 ست. اساله در این زندان اشاره کرده  ۲۳دالیل نامعلومی جان سپردند. از جمله به مرگ مشکوک سینا قنبری جوان 
 همچنین طبق گزارش های دیگر وحید حیدری در زندان اراک و محسن عادلی در زندان دزفول جان سپردند. 

 سن عادلی را خودکشی اعالم کرده اند. مسئوالن قضاییه مرگ سینا قنبری و وحید حیدری و مح
 دهند.  این در حالی است که خانواده های آنان از آثار شکنجه بر روی پیکرهای آنان خبر می

انواده خود خان و اعضا فرزند طی روزهای اخیر نیز خانواده بازداشت شدگان در مقابل زندان اوین، زندان های اصفهان و اهواز جهت آزادی
 راض و تحصن کرده اند. اقدام به اعت

 داده است.  آنانرا با پرتاب گاز اشک آور و بازداشت بسیاری از  اما حکومت ایران پاسخ خانواده ها
انیه بی ۲لل طی ین المبواکنش های زیادی را به همراه داشت از جمله سازمان عفو  یاز سوی دیگر این تظاهرات در جوامع بین الملل

 د. دگان شنگرانی نسبت به وضعیت بازداشت شدگان خواهان تحقیقات مستقل و آزادی تمام بازداشت ش جداگانه ضمن ابراز
 ۲۰ف از مرگ تاسابراز  حقوق بشر در امور ایران ضمنویژه سازمان ملل منجمله عاصمه جهانگیر گزارشگر  کارشناس حقوق بشر۴همچنین 

 .دنبول خواندقیر قابل ه پاسداران جهت برخورد قاطع با تظاهرکنندگان را غبه سپا حکومت ایراندستورالعمل تن از تظاهرکنندگان، 
 
 
 



 

 

 
 : ایران تظاهرات سراسری شمار شهدای -１

گردیده  بالغ تن ۵۰به دستکم  تاکنون  ۱۳۹۶دیماه ۷ یعني تظاهرات سراسری ایران از نخستین روز كشته شده هايشمار 
 تن از تظاهر کنندگان اعتراف کرده اند.  ۲۷ كشته شدنبه  ایران فقط رسانه های حکومتیاست، هرچند كه 

  مواردي از اعترافات مقامات كشور و رسانه هاي حكومتي به كشتن تظاهر كنندگان:الف( 

ر نف ۲ذه ای ردمی درمایلنا گفت: در تظاهرات  خبرگزاري با اي مصاحبه طي ،خادمی نماینده ایذه در مجلس هدایت اهلل -
 (۱۳۹۶دی۱۰ -خبرگزاری ایلنا) شدند. کشته و شماری مجروح

تن  ۱۱به  راسریتظاهرات س تعداد کشته شدگان ، داده شده است،ایران مایصدا و س یخبرگزاربراساس گزارشي كه در  -
 ۶همدان  سرکانیتو در، ۹۶دی ۱۰یکشنبه شب  ،براساس گزارش تصویری منتشر شده در صدا و سیما ایران. رسیده است

یما سایت صدا و مروز، وبس)منبع اصفهان ا شهر، سه نفر کشته شده اند. نیشاهدر ر ادامه این فیلم، نفر کشته شده اند. د
 (۱۳۹۶ دی۱۱ –

ک فرد میانسال و یک پسر یدر روز دوم،  نفر زخمی شدند. ۶نفر کشته و  ۲نعمتی، فرماندار دورود: در روز اول اغتشاشات،  -
 (۱۳۹۶ دی۱۱ –ایسنا  یحكومت یند. )خبرگزارساله زیر خودروي آتش نشاني، تلف شد ۱۵تا  ۱۲

فر از ن ۶ه است که از طریق بیمارستان به ما اعالم شد آماری طبق آخرین»اصغر هدایت فرماندار فالورجان گفت:  -
  (۱۳۹۶دي ۱۲ –)خبرگزاري فارس «. کشته شدند در قهدریجان تظاهرکنندگان

شهر را براساس  ینیدر خم یته شدگان تظاهرات سراسرشهر در مجلس آمار کش ینیخم ندهینما یمحمدجواد ابطح -
 (۱۳۹۶ید۱۸ -لنایا یخبرگزار )شهر اصفهان عنوان کرد. نینفر در شاه کینفر و ۴در مجموع  یرسم یآمارها

 

 و منابع داخل ایرانتظاهرات سراسری ایران براساس ویدیوهای منتشر جان باختگان ب( 



 

نیروهای  مستقیمکننده به نام آرش خدری و امین رمضانی بر اثر شلیک  دی، در مسجد سلیمان دو تظاهر۱۲سه شنبه  -
ویدئوهای منتشر شده روی اینترنت از صحنه درگیری ها در این شهر نیز نشان می دهد که دو نفر  .سپاه جان باختند

 مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند. 

تظامی و بسیج له بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انسا ۲۰آباد خمینی شهر، یک جوان دی، در محله جوی۱۲سه شنبه  -
  .جان باخت

ا از دست رخود  جان از طرف عوامل حكومت ایران، در یک ویدئو ارسالی از مریوان دو نوجوان براثر پرتاب نارنجک -
 میدهند. نام یکی از آنان آرمان زومی است. 

 
 

 
 

 بازداشت و دستگیری تظاهر کنندگان:  -２

ار شمند. ایار زیاد است که علیرغم پنهان کاریهای حکومت برخی از مقامات ناگذیر به اعتراف شده ابعاد دستگیری بس 
ع شورای ملی اما بنا به مناب نفر می باشند ۳۷۰۰مقامات حکومتی بازداشت شدگان تظاهرات سراسری ایران براساس اعتراف 

 .هزار نفر می باشد۸مقاومت ایران آمار بازداشت شدگان دستکم 

 لف( شمار بازداشت شدگان براساس اعترافات مقامات دولتیا 

. ر داردشهر خب نیروز شنبه در ا یتظاهرات مردم یتن در پ۸۰دست کم  یریاز دستگمقام مسئول در اراک  کی -
 ( ۱۳۹۶دی  ۱۰ -ایلنا یخبرگزار)

 



 

 

 

جمعات روز گذشته نفر در ت ۲۰۰ یریاز دستگ ید۱۰تهران روز  یفرماندار یانتظام یتیاصغر ناصربخت معاون امن یعل  -
 (۱۳۹۶دی ۱۰ -)خبرگزاری ایلناخبرداد.  عصریدر انقالب و ول

 

تجمعات  وادث وتهران ضمن اشاره به ح یمعاونان دادسرا یدر جلسه شورا دادستان تهران یدولت آباد یعباس جعفر -
. شور خبردادک تیمنم زدن نظم و اآنان به اتهام بره عیو محاکمه سر نیاز معترض یاز بازداشت تعداد ریچند روز اخ

 (۱۳۹۶دی ۱۰ -)خبرگزاری ایلنا

 

ه اتهام شرکت در شهرستان باین  در  تن۱۱از بازداشت  فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم یعبداهلل زاده پاشاک -
 ( ۱۳۹۶دی۱۰ -ا)خبرگزاری ایلن خبر داد. یجار یتجمعات روزها

 

 در ریاخ یاروزه یر ضمن اشاره به بازداشت تظاهر کنندگان تجمعات اعتراضکشو ریوز یتیمعاون امن یذوالفقار نیحس -
 نیانگیستند، که مهکه بازداشت شده اند از جوانان و نوجوانان  یدرصد کسان۹۰از  شیگفت ب رانیمختلف ا یاستان ها

 ( ۱۳۹۶دی ۱۱ -)خبرگزاری ایلناسال است. ۲۵ ریآنها ز یسن

 

کرد  اعالم هیعاطال یط رانیدر ا ریاخ یروزها ید با تظاهر کنندگان تجمعات اعتراضوزارت اطالعات در رابطه با برخور -
-لنایا یخبرگزار)هستند.  گردیهم تحت پ یمختلف بازداشت و شمار یاز تظاهر کنندگان در شهرها یشمار

 (۱۳۹۶ید۱۱
 

 خبر داد. هیدگان در ارومتظاهر کننتن از  ۱۰از بازداشت  یغرب جانیاستاندار آذربا یتیو امن یاسیرادفر معاون س رضایعل -
 ( ۱۳۹۶دی ۱۱-)خبرگزاری تسنیم

 

)خبرگزاری  ر داد.شهرستان خب نیدر ا  یتجمعات اعتراض یتن در پ ۱۰۰آقازاده استاندار اراک از بازداشت  یعل دیس -
 ( ۱۳۹۶دی ۱۱-آفتاب

 

  (۱۳۹۶دی۱۱-رکنا )خبرگزاری ر داد.شهرستان خب نیتن از تظاهر کنندگان در ا ۶۰دادستان کاشان از بازداشت دستکم  -

 

ی )خبرگزار ر داد.شهر خب نیدر ا یتظاهرات سراسر انیتن از تظاهر کنندگان در جر ۱۵۰فرماندار همدان از بازداشت  -
 (۱۳۹۶دی۱۲تسنیم 

 

شهر مشهد  در یتظاهرات سراسر انیتظاهر کننده در جر ۱۳۸از بازداشت  معاون دادستان مشهد یدریحسن ح یقاض -
 (۱۳۹۶دی۱۲)خبرگزاری مهر داد.خبر 

 

 

 



 

تن در پی تظاهرات این استان خبرداد . )خبرگزاری تسنیم  ۴۰از بازداشت  ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقالب اردبیل -
 ( ۱۳۹۶دی۱۲ -

 

 از .هیمدرائه نمی آماری از مجموع دستگیرشدگان روز اخیر کرج ا کرج با این عنوان که فعال دادستان رضا شاکرمی  -
 ( ۱۳۹۶دی ۱۲ -لیدر در تظاهرات کرج خبر داد. )خبرگزاری قطره ۲۰بازداشت 

 

 -خبرگزاری ایلنا .)اددروز خبر  ۳تن از تظاهرکنندگان طی ۴۵۰از بازداشت   علی اصغر ناصر بخت معاون فرماندار تهران -
 (۱۳۹۶دی ۱۲

 

ت شهر گرگان توسط اعتراضا انیندگان در جرتن از تظاهر کن۱۵۰معاون استاندار گلستان ازبازداشت  یطهماسب اصغریعل -
 ( ۱۳۹۶دی۱۳ -ره)خبرگزاری قطنفر در یک شب بازداشت شدند.  ۴۰از این تعداد  شهر خبر داد. نیا یتیامن یروهاین

 

بهر و انجان، های تجمعات اخیر در زحسن مظفری دادستان عمومی و انقالب زنجان اظهار کرد: تعدادی از سردسته -
دي 13 –نیوز  ي فارسشدند. وي افزود: پرونده آنها در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است. )خبرگزار دره دستگیرخرم

1396) 

 

وسط پلیس درصد افراد دستگیر شده در تجمعات اخیر ت 70حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی گفت: بیش از  -
 (1396دي 13 –هدفمند دستگیر شدند. )خبرگزاري فارس نیوز 

 

اخیر تظاهرات های نفر از لیدر ۱۲در خصوص اغتشاشات اخیر در سطح کشور اظهارکرد:  مصطفی حقی دادستان گرگان -
 (1396دي 13 –در گرگان دستگیر و روانه زندان شدند. )خبرگزاري میزان 

 

گرفته بودند در رارقنفر که تحت تاثیر فضای مجازی  ۲۸فرماندار شهرستان بیرجند با بیان اینکه در چند روز گذشته  -
 (1396دي 13 –)خبرگزاري تسنیم  .شهرستان بیرجند توسط پلیس دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند

 

طی  بیل خبر داد.نفر از عوامل اصلی ارد 3ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقالب اردبیل از شناسایی و دستگیری  -
شوب و ا به آردادند و مردم های اصلی که فراخوان میفر از لیدرهای فنی و رصد دقیق اطالعاتی، چندین نبررسی

 (1396 دي13 –کردند نیز شناسایی و شماري، دستگیر شده اند. )خبرگزاري میزان اغتشاش دعوت و تحریک می
 

ان سری در این استتظاهر کننده در جریان تظاهرات سرا۳۹۶قاسم عبداللهی رئیس دادگستری استان مرکزی از بازداشت  -
 (۱۳۹۶ید۱۴ -خبرگزاری آفتاب .)اند شدهتن با صدور قرار به زندان منتقل ۲۹۴خبر داد. از میان آنان 

 

 انیتن از دانشجو ۹۰از  شیاز بازداشت ب ید۱۵مجلس در گفتگو با روزنامه جامعه فردا روز  ندهینما یپروانه سلحشور -
 (۱۳۹۶دی ۱۵-)وبسایت جامعه نو  توسط ماموران وزارت اطالعات خبر داد.

 



 

با عنوان وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران در استان بروجرد  هتظاهر کنند۴اداره کل اطالعات بروجرد از بازداشت  -
 (۱۳۹۶دی۱۵ -خبرگزاری دنیا اقتصاد ) .و جراحت یک تن از آنان در هنگام درگیری خبر داد

 

 انیز دانشجوتن ا ۱۰ تیوضع»: گفت رانیدر ا ریاخ یروزها یدانشجو ط ۹۰ضمن اعتراف به بازداشت  یمحمود صادق -
س، ت، بندرعبافول،رشدز ز،یتبر ن،یتهران ، کرمان، کرمانشاه، قزو یبازداشت ها در شهرها نیا. «بازداشت نامشخص است

 (۱۳۹۶ید۱۶ -لنایا یخبرگزار) صورت گرفته است. هیهمدان، شهرکرد، بهبهان، اراک، خرم آباد و اروم راز،یش

 

راحل نها در مآتمامی دستگیر شدگان تحویل دستگاه قضائی شدند که اغلب گفت:  سخنگوی ناجا تظر المهدیسعید من -
 -برگزاری ایسنا)خ .ندقانونی به قید ضمانت رها و لیدرهای اصلی و تخریب گران اموال عمومی در بازداشت به سر می بر

 (۱۳۹۶دی۱۷

 

عنوان  یو .خبرداد استاناین  در  تظاهرکنندگاناز  یتعدادزداشت از با نیانقالب قزو یدادستان عموم یارکین یصادق -
. )خبرگزاری میهست گریدتن  50 یریبه دنبال دستگو ما در ادامه سال سن دارند  30تا  20شدگان  ریکرد: دستگ

 ( ۱۳۹۶دی۱۸ -میزان

 

دانشجوی  ۱۶نون گفت: تاک دانشجوی این دانشگاه در اتفاقات اخیر خبر داد و ۴۱رئیس دانشگاه تهران از بازداشت  -
 (۱۳۹۶دی۱۹-ایسنا.)خبرگزاری بازداشت شده آزاد شدند

 

 انیدر جر انیدانشجو یریمختلف در خصوص دستگ یاز نهادها یمتفاوت یمجلس گفت آمارها ندهینما یمحمود صادق -
ارائه کرد.اما آمار کل  انیجواز بازداشت دانش یقیآمار دق توانیمجلس ارائه شده است لذا نم ندگانیبه نما ریاعتراضات اخ

 (۱۳۹۶ید۱۹ -رانیعصر ا یخبرگزار )است. وردر سراسر کش۷۰۰هزار و  ۳حدود  ریاخ یهایبازداشت

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 اعمال غیر انسانی و نقض فاحش حقوق شهروندان:  -３

ایران پس از قطع اینترنت جهت  حکومتشهر ایران ۱۲۰به دنبال تظاهرات سراسری مردم در 
بین  از ارتباطات مردم و انتشار فیلم های تظاهرات سراسری در فضای مجازی و مجامع جلوگیری

ضمن  تالمللی اقدام به تهدید و خط ونشان کشیدن برای تظاهر کنندگان کرد. مقامات قضایی دول
شور تظاهرکنندگان اعالم کردند بسیاری از آنان به قصد برهم زدن امنیت ک ناغتشاشگر خواند

حاکمه ماند. برهمین اساس علنا تیراندازی به تظاهرکنندگان بی دفاع و بی سالح و اقدام کرده 
 آنان را توجیه و مشروع کرده اند. ده بازداشت شدگان و برخورد قاطع و شکنجه شتاب ز

 
 در زیر برخی از اظهارات و دستورات غیر انسانی مقامات حکومتی آمده است: 

 
ب شسانیکه استان لرستان می گوید: راهی جز برخورد و شلیک پلیس با ک عضو مجمع نمایندگانحمیدرضا کاظمی  -

 (1396ي د10 – «ایكانا» خبرگزاری خانه ملت.)گذشته هنجارشکنی کردند و به خیابان ها ریخته بودند وجود نداشت

 

 و یانتظام یوهاریناز  رانیدر ا ریاخ یروزها یضمن اشاره به تجمعات اعتراض هییقوه قضا سیرئ یجانیالر یصادق آمل -
 ( ۱۳۹۶دی ۱۱ -)خبرگزاری ایرنا خواستار برخورد قاطع با تظاهر کنندگان شد.گارد 

 

الم کرد اع ای هیعاطال یط رانیدر ا ریاخ یروزها یوزارت اطالعات در رابطه با برخورد با تظاهر کنندگان تجمعات اعتراض -
- لنایا یخبرگزار) هستند. گردیهم تحت پ یمختلف بازداشت و شمار یاز تظاهر کنندگان در شهرها یشمار

 (۱۳۹۶ید۱۱
 

کند واست میم درخهمه مرد از ای اعالم کرد: وب سایت گردابروابط عمومی فرماندهی امنیت سایبری با صدور اطالعیه -
 (۱۳۹۶دی ۱۱-.. )خبرگزاری مهرگر را شناسایی نمایند تا برخورد قاطع سبب شود.عناصر فتنه

 

ند، جرم و گیر شودست تظاهراتس دادگاه انقالب تهران گفت: کسانی که از روزهای سوم به بعد یئموسی غضنفرآبادی ر -
دًا و معالمًا و عا جمعات،تشان سنگین خواهد بود زیرا با توجه به اعالم وزارت کشور مبنی بر غیرقانونی بودن این مجازات

راد دستگیر شده اتهام وی با تاکید بر محاکمه فوری اف .اندشکنی کردهبا علم و آگاهی اقدام به تجمع، اغتشاش و حرمت
یره غ ضرب و شتم و محاربه و برخی نیز اقدام علیه امنیت ملی، تخریب اموال عمومی، تخریب اموال اشخاص،»آنان را 

 شود و هیچ راهشده از متهمان، در دادگاه برایشان پخش میهای گرفتهغضنفرآبادی تصریح کرد: فیلم«. عنوان کرد
 (1396دي 12 –)خبرگزاري تسنیم  .گریزی نخواهند داشت

 



 

دهیم وضعیت ناامنی تهران تداوم وجه اجازه نمیاسماعیل کوثری جانشین فرمانده قرارگاه ثاراهلل با تاکید بر اینکه به هیچ -
صورت کار یکسره  پیدا کند، اظهار کرد: اگر ناامنی تهران تداوم یابد، قطعا مسئوالن تصمیماتی خواهند گرفت و در آن

 (1396دي 12 –خواهد شد. )خبرگزاري ایسنا 

 
ما تمام د ندارم، اده انش ریکه دستگ یاز تعداد تظاهر کنندگان یقیهنوز آمار دق ه،یقوه قضائ سیمعاون رئ یاریشهر دیحم -

اشد  وشود  یرد مخوع برشده اند، وبا آنان به طور قاط ریو دستگ ییبوده اند، شناسا ریاخ یکه سرحلقه آشوب ها یافراد
 (۱۳۹۶ید۱۸ -نیخبر آنال )شود. یم نییتع شانیمجازات برا

 
 اقدامات غیر انسانی براساس ویدئوهای دریافتی از تظاهرکنندگان

 .درنیگی م ریتجمع کننده را ز تیمخصوص جمع یها نیضدشورش با ماش یروهایندر یک ویدیو ارسالی از اهواز  -

 د.می ده شیراز را جهت مستقر شدند در خیابان های این استان را نشان یک ویدئو انتقال تعدادی تانک به -

 در تصویر دیگری در خیابان ولیعصر تهران یک تانک مستقر کرده اند.  -

اده مردم استف ، در یک ویدئو ارسالی از رشت، نیروهای ضدشورش از گاز فلفل جهت متفرق کردن۱۳۹۶دی  ۸شامگاه  -
 کردند.

 قالب نیروهای انتظامی با باتوم مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند. دی در تهران میدان ان۹ -

 ادند. دبا باتوم و شوکر به مردم را در منظر رشت مورد ضرب و شتم قرار  جیبس یروهاین، ۱۳۹۶دی ۹روز  -

  ند.می گیر ، در شیراز نیروهای گارد ویژه با موتور به تجمع کنندگان یورش برده و آنان را زیر۱۳۹۶دی  ۹ -

 از اشک آورآنان گ ، نیروهای گارد وبسیج درب ورودی دانشگاه تهران را به روی دانشجویان بسته و به سمت۱۳۹۶دی ۹ -
 پرتاب کرده و بسیاری را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. 

اند و کرده میاضات مردای اطالعاتی در سنندج با استفاده از پهپاد اقدام به فیلمبرداری اعتر، ارگان ه۱۳۹۶دی۱۱روز  -
 باشند.کنندگان میمامورین اطالعاتی هم با دوربین درحال فیلمبرداری از تجمع

 
 

 
 حق آزادی بیان -４

 
 دسترسی به اینترنت: الف( 

 
ي بررسانخدسترسي به اینترنت آزاد، از حقوق پایه هر شهروند مي باشد، ولي حكومت ایران جهت جلوگیري از 

نت ن اینترهاي ضدحكومتي ، اقدام به بستف دیگر محدود كردن این تظاهراتاقدامات سركوبگرانه خود و از طر
ه آن ران، ببطور خاص تلگرام و اینستاگرام كرد. از جمله اعترافاتي كه مقامات و رسانه هاي رسمي حكومت ای

 اذعان داشته اند به موارد زیر مي توان اشاره كرد:



 

 
زارش خبرنگار به گ .ای اینترنت شامل ثابت، همراه و ایرانسل قطع شدتلگرام و اینستاگرام روی تمامی خطوط و بستره -

وی ریش تلگرام پقایقی دایلنا، به دنبال قطع شدن تلگرام و اینستاگرام روی خطوط اینترنت تلفن همراه و ایرانسل، از 
 (۱۳۹۶دی۱۰-)خبرگزاری ایلنا .خطوط اینترنت ثابت ای دی اس ال نیز قطع شد

 
در مواقعی »فت : گمعاون سیاسی وزیر کشور ضمن اشاره به مسدود کردن برخی رسانه های اجتماعی  اسماعیل جبارزاده -

 ان یک ابزارهای مجازی به عنوکه با اخالل در نظم جمعی مواجه هستیم می توان از دسترس خارج کردن برخی از شبکه
رد با معترضان رسانه ر اعالم کرد برای برخومعاون سیاسی وزیر کشو .«کنترل و به عنوان رویکردی مقطعی استفاده شود

 (۱۳۹۶دی ۱۰ -)خبرگزاری ایسنا .های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام به طور مقطعی مسدود شده اند

های زندگی ما رها بودن فضای مجازی، برای همه عرصه»در رابطه با فضای مجازی گفت:  منتظري دادستان كل كشور -
برگزاري )خ .«...وداندهی شها است و باید سامکه رها بودن این فضا به ضرر کشور و خانواده مردم باید بدانند... مضر است

 (1396دي 12 –میزان 

 
 

 
 
 
 
 



 

 


