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 میالدی ۲۰۱۸سال  دردر ایران  جمعبندی نقض حقوق بشر
علیه شالق، سرکوب، اعدام و زندان در ایران سخن از  گریکه د یروز ران،یمردم ا یروز آزاد دنیفرارس به دیبا ام

 .میکنیم زیهموطنان عز میرا تقدمیالدی  ۲۰۱۸نقض حقوق بشر در سال  ی، جمعبندنباشد مردم
گزارش نقض حقوق بشر در نیز   ۲۰۱۷ یالدیسال م انینه به اعدام، در پا -نه به زندان  یحقوق بشر کانون

 را منتشر کرد. رانیا
بخش برجسته تری البته  و بسیار اندکبه آن پرداختیم ابعاد  حاضر گزارش الزم به توضیح است که آنچه  ما در

 های فزایندهنارضایتیناپذیر طوفان مهارگسترده در ایران است. دیکتاتوری والیت فقیه در مواجهه با از سرکوب 
 بیاورد. و کم هزینه تر روی تری مخفیهم به روشها کند و م روشهای تازه تری کشفهعمومی تالش دارد که 

 شود:این گزارش در سه فصل تقدیم می
 اول ؛ فصل
 سرانه قتل های خود بازداشت ها وکمی اعدام ها، آمار 

 مقدمه

و به  ندارند و امنیت نیتام شانو حتی در منازل شخصی رانیا یابانهایخکوچه و ما در  مردمسال است که  ۴۰
 اعتصاب و و سراسری اعتراضات ها،امیق یریاوجگ لیبه دل ۲۰۱۸شوند. اما سال یمختلف بازداشت م یبهانه ها

 .ه استگرفترا دربر یشتریو اقشار ب شده ترگسترده زین هایریدستگ ،تحصن اقشار مختلف

 رهیمد اتیه سییربه گفته  .داشته است یریچشمگ شینسبت به سال گذشته افزا ۲۰۱۸آمار بازداشتهای سال 
 .«شوندیها منفر وارد زندان ۵۰هر ساعت »: رانیا یانجمن مددکاران اجتماع

 ۰/۵عدد حدود  نیکه ا روندیبه زندان م رانیهزار نفر در ا ۴۳۸و هر سال  یزندان ۱۲۰۰حساب هر روز  نیا با
 .رودیبه زندان م یکیهر سال  ،یرانیا ۲۰۰از هر  یری. به تعبشودیکشور م تیدرصد کل جمع

مسئوالن  یهاساس گفتهبر ا هزار نفر است. ۴۳۰تا  ۴۲۰ها، زندان انهیسال یچلک آمار ورود یگفته موسو به
 هزار نفر بوده است. ۲۴۰تا  ۲۲۰ نیب رانیدر ا انیتعداد زندان سال گذشتهها، سازمان زندان

 نی. امیکرد سهیمقا« World Prison Brief»در مرکز داده  رانیا لیآمار را با اطالعات موجود در پروفا نیا
بودن هر  ینرخ زندانو  انیتعداد زندان رینظ یدر آن اطالعات و آمار معتبر و جهان است یهااطلس زندان تیسا
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هزار  ۲۳۰ رانیا انیزندان تی، جمع۲۰۱۸در تابستان  یالمللنیب کزمر نیکشور قابل دسترس است. طبق اعالم ا
 هزار نفر است. ۱۰۰در هر  ۲۸۴ ینفر و نرخ زندان

از نظر نرخ  رانیاست. رتبه ا ستادهیدر رتبه نهم جهان ا یاز نظر تعداد زندان رانیا WPB یبندرده نیآخر در
 تیو ظرف ۲۵۳، ۲۰۱۷در سال  رانیا یهاتعداد کل زندان تیسا نیاست. بر اساس اطالعات ا ۳۷مقام  ،یزندان
 است.   یهزار زندان ۱۴۰آنها  یرسم

در  یهزار زندان ۲۴۰اکنون هم نکهیره به ااستان خوزستان با اشا یکل دادگستر سیرئدر یک نمونه مشخص 
 نیا یهازندان تیظرف»:گفت ست،ین یکاف تیجمع نیاز ا ینگهدار یبرا تیکشور وجود دارد و ظرف یزندانها
 «.ها حضور دارنددر زندان اضرهزار محکوم در حال ح ۱۲نفر است اما  هزار ۵استان 

 ۱۳۹۵تا  ۱۳۶۴گوید آمار زندانیان در ایران از سال ایران می ها و اقدامات تامینی و تربیتیرئیس سازمان زندان
 .درصد رشد داشته است ۳۳۳حدود 

درصد  ۳۳۳ساله  ۳۰سرکوب در یک دوره  عواملزندانیان در ایران که به گفته خود  رشد سرسام آور زندانها و
ت که بر کشورمان ایران ضدمردمی اسبا حاکمیت  یک ملت بزرگرشد داشته است، نشانگر درگیری و رویارویی 

 حاکم است.
 

 ۲۰۱۸سال  ثبت شده در  یبازداشتها آمار
کنیم به آمار و ارقامی بپردازیم که به طور مستند ثبت شده است و  هیچ شک و تردیدی در این گزارش تالش می

و اعمال سانسور، . طبعا برای خوانندگان گزارش روشن است که بدلیل حاکمیت دیکتاتوری در آن وجود ندارد
 بسیاری از خبرها و آمار راهی به بیرون باز نمی کند.

گذشته در  یالدیسال م درنه به اعدام،  –بر اساس آمار جمع آوری شده توسط کانون حقوق بشری نه به زندان 
به دالیل سیاسی بازداشت شدند.  از این آمار تن ۱۳۵۷۶ اند کههتن از شهروندان بازداشت شد ۲۴۸۲۵مجموع 

 ،ینترنتیفعاالن ا ان،یدانشجواران،، خبرنگفرهنگیاناز معترضان شامل کارگران،  یعیوس فیطاین بازداشتها شامل 
از  ٪۵۵را شامل می شود. به زبان آمار نزدیک به  ونیسیاپوز یگروهها ی،و قوم یروزنامه نگاران، فعاالن مدن

 ی دستگیر شده اند.بازداشت شدگان به علل سیاس
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به اتهامات خودساخته ۲۰۱۸از دستگیرشدگان سال  ٪۴۴ به تن از شهروندان ایرانی یعنی نزدیک ۱۰۸۵۰تعداد 
ند. بازداشت این هموطنان به دالیلی چون اهکه با ترم بازداشتهای خودسرانه شناخته می شود، بازداشت شد

همچنین انجام گرفته است.مدلینگ، شرکت در میهمانی های مختلط، بی حجابی، مدیران کانال های تلگرامی 
 ادیان چون بهایی، نوکیش مسیحی و یمانی دستگیر شدند.  سایر روانیاز پتن  ۱۳۴حداقل  ۲۰۱۸در سال 

شهروندان خود را به اندازه دو و  ۲۰۱۸در سال  یکتاتوری حاکم بر ایراندکه  نتیجه گرفتدر یک نگاه می توان 
به  ۲۰۱۸( بازداشت کرده است. آمار نشان می دهد دستگیریهای سیاسی در سال ۲۰۱۷) گذشتهنیم برابر سال 

های بروز فزاینده اعتراضات و نارضایتیدر را باید میالدی حداقل پنج برابر شده است که علت  ۲۰۱۷نسبت سال 
 و موقعیت متزلزل آخوندهای حاکم بر ایران جستجو کرد.مردم 
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 های سیاسیبازداشت

 (۲۰۱۸ هیژانو) ماه سال گذشته یدر د کل بازداشتهای سال ٪۳۳مردم و در واقع بازداشت  زانیم نیشتریب
 است. رانیمردم ا تظاهرات سراسریدر سلسله  یکه مربوط به تظاهرکنندگان به جان آمده از گران هصورت گرفت

تن از معترضان از جوانان، بیکاران و مردم به جان آمده در این ماه دستگیر و به شکنجه گاههای  ۸۰۰۰بیش از 
 اطالعات منتقل شدند.
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میالدی را به خود  ۲۰۱۸بازداشت شدگان در ماه های مارس و اکتبر رتبه های بعدی دستگیری در سال 
 اختصاص دادند. 

باالیی از بازداشت شدگان را می توان مشاهده کرد. بازداشت شدگان  آماردر ماههای ژوئن، ژوییه و دسامبر نیز 
، کارگران خوزستان گرید یدر خرمشهر، اهواز و شهرها یآب یمعترضان به بدر این سه ماه معترضان به گرانی ارز، 

 می گیرد.براهواز را درفوالد گروه ملی معترض شرکت نیشکر هفت تپه و 
که ناتوان از پاسخگویی به مطالبات اقشار مختلف مردم  فکر نظام تاریک و فرسوده اتاق های وزارت اطالعات و

برای  میلیاردی با تعیین وثیقه های سنگینآورند و یا ندارند، به آخرین راه که سرکوب است روی می
 آزاد می کنند.دستگیرشدگان آنها را موقت 

 کند: یو محدود م ریبه دو شکل شهروندان را درگ قهیموقت با وث یآزاد

 .ردبگی یرا از و یو مخالفت تیامکان هرگونه فعالتا رود  یم نیسنگ قهیوث کیبار  ریز یفرد بازداشت - اول

 قرار دارد. یسر و یداموکلوس باال ریشمشبه اصطالح و  ماندیم فیبالتکلی بمدت نامعلوم یفرد بازداشت - دوم
سپاه به  ات؛ از طرف ماموران اطالعبودانجام داده  زندانی یاز وکال یکی ؛یکه محمد نجف یمصاحبه ابر اساس 

 است.  یشیفرسا یهااحضارها و بازداشت قیاو از طر کردنیشان خنثگفته شده هدف یو

 
 ۲۰۱۸اعدام )قتل سیستماتیک( در سال 

در  سال گذشته ۴۰در است که  رانیخفقان در ا جادیاز ابزار سرکوب و ا و دولتی کیستماتیقتل سبعنوان  اعدام
 ایران توسط جالدان، از آن استفاده شده است. یشهرها نیادیزندانها و م

باره نقض حقوق بشر در گزارش خود در نیرحمان در اول دیجاودر امور ایران آقای حقوق بشر  دیجد گزارشگر
ادامه دارد که با  رانیدر ا زیرآمیو تحق یرانسانیغ رحمانه،یب یهارفتارها و مجازات گریشکنجه و د»گفت:  رانیا

درباره مقابله با  یهانج هیتوص ۲۰از  کیچیبه ه رانیدر تضاد است و ا یاسالم یجمهور یالملل نیتعهدات ب
 «.عمل نکرده است یاشکال بدرفتار ریشکنجه و سا

کرده و اعدام مجرمان نوجوان،  یابراز نگران یسالگ ۱۸ارتکاب جرائم قبل از  لیاز ادامه اعدام به دل ژهیو گزارشگر
را  یو قوم ینید یهاتینقض حقوق زنان و دختران و نقض حقوق اقل ان،یب یشکنجه، سوء برخورد، منع آزاد

 .خواند رانیدر ا هینقض حقوق اول
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 تصاص دارد. به اعدامها اخ ۲۰۱۸نقض حقوق بشر سال  یقسمت گزارش جمعبند نیاول
 
 

 
 کودک مجرم ۶ ،یاسیس یزندان ۱۱اعدام شدگان امسال  نیاعدام شدند. در ب یزندان ۲۸۳ جمعا ۲۰۱۸سال  در
 زندانی در مالعام در مقابل چشمان مردم در میادین شهرهای کشور اعدام شدند. ۱۳حداقل  .داردزن وجود  ۵ و

 یا سرقت مسلحانه مواد مخدر همچون یبا اتهامات سایر اعدام شدگان. عنوان شده استقتل  انیاکثر زندان اتهامات
 اعدام شدند. 

به  یسالگ ۱۴ساله که در  ۱۹ یسال بوده است. ابوالفضل چزان ۶۵تا  ۲۰ بین اعدام شده انیزندان یسن نیانگیم
سال  ۱۱بود که پس از  زادهیبه نام صالح خان ساله ۶۵مرد  کی یزندان نیاتهام قتل بازداشت شده بود و مسن تر

با  دارید نیاز زمان اعدام نداشتند؛ بدون آخر یاطالع اشوادهخود و خان کهیحبس در زندان کرمانشاه در حال
 .شد ختهیخانواده به دار آو
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 .نفره انجام شده است ۱۲ تا ۳ یدر دسته ها یجمع یانجام شد. اعدامها یاز اعدامها به شکل گروه یادیز شمار
 به اجرا درآمده است. هیارومزندان مرکزی شهر و  ییاعدامها در زندان رجا نیشتریب

 .چون افغانستان بودند گرید یاز شهروندان کشورها یاعدام شده با جرائم عاد انیاز زندان یبرخ
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 ۲۰۱۸در سال  یاسیس انیزندان اعدام

به خوبی نشاندهنده ۲۰۱۷این امر در مقایسه با سال اعدام شدند.  یاسیس یزندان ۱۱حداقل  ۲۰۱۸سال  در
اینست که آخوندهای حاکم بر ایران به دلیل ترس و وحشت از خیزشهای مردمی برای مهار مردم دست به اعدام 

 زندانیان سیاسی می زنند.
های جهانی علیرغم محکومیت یمراد اریو زان یلقمان مراد ؛یپناه نیحس نیرام یاسیس انیدر ماه سپتامبر زندان

به  رانیحزب دمکرات کردستان ا شمرگهیدو پ نیشهر اعدام شدند. همچن ییدر زندان رجا یگروه جمع کیدر 
تحت عنوان محاربه  ،شده بودند ریو دستگ یسپاه زخم با یریکه در درگ یزیاحمد شباب و ناصر عز ینامها

شه بخش  لیاسماع ،درمحمد شه بخش یزاهدان با اسام یبلوچ در زندان مرکز یاسیس یاعدام شدند. سه زندان
 .محاربه اعدام شدند نیز به اتهام یزه یاهلل نوت اتیو ح

عضو سپاه پاسداران  کیبه نام کمال احمدنژاد تحت عنوان محاربه به اتهام قتل  گریکرد د یاسیس یزندان کی
   اعدام شد. وبآاندیدر م

در محل و اتهام نامعلوم اعدام  یدو شهروند عرب اهواز یحردان یو مهد یرحمان بیحبدیماه( س)بهمن  هیفور در
 .آنان داده شد یبه خانواده هااهواز از طرف اداره اطالعات خبر اعدام ایشان و 

در  یانتظام یرویاز افراد ن یکیقتل  در ماه ژوئن )خرداد ماه( به اتها زین یگناباد شیدرو یثالث باباجان محمد
. البته برای همگان روشن بود که اعدام محمد ثالث فقط برای جمع کردن اعتراضات اعدام شدرجایی شهر زندان 

 دراویش در تهران بود.
 ۲۰۱۸کودک مجرمان در سال  اعدام

نیز دست به  ۲۰۱۸سال در اعالمیه حقوق بشر، حاکمان ایران در سال  ۱۸با وجود منع اعدام مجرمان کمتر از 
ساله که در  ۱۹ یشهر )گوهردشت کرج( ابوالفضل چزان ییدر زندان رجامجرم زدند.  -زندانی کودک  ۶اعدام 

 نیسال حبس اعدام شد. در هم ۵پس از  ،شده بود ریدستگ یابانیخ یدعوا کیبه اتهام قتل در  یسالگ ۱۴
اعدام  یسالگ۱۶پورجعفر به اتهام قتل در  نیرحسیو ام یسالگ ۱۷ساله، به اتهام قتل در  ۲۲ یرستم دیزندان ام

 .دندش
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 انیاز زندان گرید یسال حبس، همراه با تعداد ۷ساله پس از  ۲۴سکاوند  نبیمجرم به نام ز -زن کودک  کی
به اتهام قتل همسر خود  یدیبه نام محبوبه مف یگریادل آباد اعدام شد. زن ددر زندان ع یاعدام جمع کیدر 
به اتهام قتل بازداشت شده بود  یسالگ ۱۵که در سن  زین یکاظم یعل .در زندان نوشهر اعدام شد یسالگ ۱۷در 

 .سال سن داشت ۲۲در زندان بوشهر اعدام شد. او هنگام اعدام 
 ۲۰۱۸ سال در عامدر مال اعدام

 از دیکتاتوری والیت فقیه مردمو نفرت سرکوب در ایران برای مهار خشم های اعدام در مالعام از دیگر شیوه
 شود.  یانجام م و در مقابل دیدگان مردم بخصوص کودکان ها در شهرهانوع اعدام نیااست. 

 ،یبه گران یبه اتهام سرقت مسلحانه اختصاص داشت. وقت یجمع یمشخصا اکثر اعدامها ۲۰۱۸ یالدیدر سال م
علت را  م،یرنگ یم هیفق تیوال تیاز حاکم یعموم ییو خشم، تنفر و نارضا یدر جامعه از طرف ریتورم، فقر فراگ

 . جستجو نمود نیروها و مأموران سرکوبگربا آنان رودررویی  ودر ترس و وحشت نیروی حاکم از مردم  توان یم
ثباتی این امر اعدام بهمن ورمزیاری جوانی بود که پس از سرقت مسلحانه از یک طالفروشی کلیه موارد نمونه ا

تا مسروقه و خود را با ابراز پشیمانی تحویل داده بود. فرد طالفروش نیز رضایت داده بود. اما او را اعدام کردند 
 فضای مجازی به همراه داشت. واکنشهای گسترده ای در دیگر کسی سالح بدست نگیرد. این اعدام 

 هادر زندان یجمع یاعدامها
ساله دارد. از جمله می توان به اعدامهای دهه شصت، قتل عام گروهی  ۴۰اعدامهای جمعی در ایران سابقه ای 

اشاره کرد. در سال گذشته نیز  ۹۵، قتل عام زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت در سال ۶۷در سال زندانیان 
 ۱۲تا  ۳ یاعدام در گروهها ۲۲حداقل ۲۰۱۸در سال انجام شده است.  یگروه اعدام ها به صورتتعدادی از 

 .نفره انجام شد
در . انجام شدرعب و وحشت  جادیاتهام سرقت مسلحانه و به قصد ا اشهرها ب نیادیدر م یجمع یاعدامها برخی 

اعدام در زندان کرمان در دسامبر )آذر  نیتر تیبه اتهام داعش اعدام شدند. پرجمع زینفره ن ۸گروه  کتهران ی
 .مخدر اعدام شدند وادو حمل م ییبه اتهام جابجا یزندان ۱۲بود که ماه( 
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 صدور حکم اعدام زندانیان سیاسی و کودک مجرمان 
 ۲۰۱۸محکوم به اعدام در سال  یاسیس انیزندانیکم. 

از  یکی ؛یاز هموطنان اهواز یاسیبه اعدام محکوم شدند. سه فعال س یاسیس یزندان ۱۰ حداقل ۲۰۱۸سال  در
و سه تن از زندانیان سیاسی  کرد یاسیس یشهر، سه زندان ییاهل سنت زندان رجا یاسیس یدتیعق انیزندان

 .به اعدام محکوم شدند بلوچ در زندان زاهدان
ساله به  ۳۲( ی)مرمض یساله و ناصر خفاج ۲۹ یالویس نیحس ،ساله ۲۵ یخسرج یعل یعرب اهواز فعاالن

 .در اهواز به اعدام محکوم شدند یتیمراکز امن هیمسلحانه عل اتیاتهام شرکت در عمل
به اعدام  خهیاهل سنت کامران ش یاسیس یدتیعق یسال حبس؛ زندان ۹پس از  هیاروم نظردیحکم دادگاه تجد به

 .محکوم شد
، یزه ربلوچیم دیعبدالحم ه،یاروم یعبداهلل پور در زندان مرکز تیارسالن خودکام و هدا ،یمیابراه نیالد یمح

محاربه اعالم شده  انیزندان نیاتهام ا دان زاهدان به اعدام محکوم شدند.دهقان در زن دیو جاوعین اهلل قنبرزهی 
 .است

  مجرم به اعدام -کودک  ۵ تیمحکومدوم. 
 انیکودک مجرم زندان سنندج، پو دپوریسع انیبه اعدام محکوم شدند. شا ۲۰۱۸مجرم در سال  -کودک  پنج

به اتهام  یساله در اصفهان همگ ۱۴شده و رضا کودک مجرم  یمرتکب جرم انتساب یسالگ ۱۷از تهران که در 
 .قتل به اعدام محکوم شده اند

به اتهام  یکه در سن شانزده سالگ ینوجوان یعتیمجرم به نام صالح شر -کودک  یزندان کیحکم اعدام  نیهمچن
 .شد دییتا رانیا یعال وانیشده بود توسط د ریقتل دستگ

ود، در تهران به اعدام سالگی به اتهام قتل بازداشت شده ب ۱۷سال پیش در  ۴پسر جوانی به نام مهرداد نیز که 
 محکوم شد.
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 قتل های خودسرانه 
سرانه توسط نیروهای امنیتی به طور خود نفر به طور عمد و طراحی شده ۱۲۹در مجموع بیش از  ۲۰۱۸طی سال 

د اما نفر نیز مجروح شدند که ممکن است در مرحله بعدی جانشان را از دست داده باشن ۱۹۷به قتل رسیدند و 
 در آمار ما لحاظ نشده است.

 این قتل های خودسرانه شامل سه دسته اصلی می شدند:
 کولبران و کاسبان در غرب کشور-کمی

 مرز نشینان شرق کشور  کسبه و-دوم
 سایر نقاط کشور-سوم

 کولبران و کسبه غرب کشور:-۱
با پذیرش خطرات، از این سوی مرز  بار سنگین را به دوش  هستند که برای کسب معیشت وکولبران، محرومانی 

که همین بار  را با استفاده از اسب یا قاطر حمل می کسبه کسانی هستند  کشند تا به کشور عراق برسانند. می
 کنند. 

نفر از کولبران و کسبه غرب کشور توسط نیروی  ۵۶بیش از  ۲۰۱۸ماه در سال  ۱۱ها نشان می دهد که طی آمار
 دهند.یمی از کشته شدگان ناشی از قتلهای خودسرانه را تشکیل میاز ن وبگر کشته شدند که به تنهایی بیشسرک

  ه و مرزنشینان شرق کشور:کسب-۲
. بی آبی و نواحی شرقی کشور فقر و تبعیض بیداد می کند و هرمزگان ودر استان سیستان و بلوچستان 

این مردم برای امرار ر چهره پر غرور مردان و زنان بلوچ را مکدر کرده است. ری و فقخشکسالی در کنار بیکا
موال عمومی کسالی که ناشی از تبعیض و غارت ابی و خشمعاش در زمینها و نخلستانهای خشک شده از بی آ

دم اما نیروهای امینی در کمین این مر توسط حاکمان است چاره یی جز فروش سوخت در آن سوی مرز ندارند.
. آنان بی رحمانه به ماشین هایی که چند گالن سوخت را برای فروش می برند خونگرم و زحمت کش نشسته اند

 آوریم.خانواده اند به قتل می رسانند. آمارهایی که در اینجا می سرنشینان خودرو را که نان آورشلیک می کنند و 
 مردم است:ط به این بخش از کشتار حاکمان ضدمربو
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در اثر نفر هم  ۳۳ی انتظامی کشته شدند واز مرزنشیان و کسبه توسط نیرو نفر ۲۳حداقل  ۲۰۱۸طی سال 

بچه بی گناه سه ساله  این حمالت یک دختر ح شدند. در بین کشته شدگانا مجروشلیک ها یا تعقیب و گریزه
 .تن از پناهندگان آواره از افغانستان نیز به چشم می خورند۴و 
 کشتار در دیگر نقاط کشور:-۳

این سال  دو نقطه بر شمرده شده باال تنها نقاط کشتار شهروندان بی گناه توسط نیروهای سرکوبگر نبود بلکه در
ر خاص این کشتار به سراسر ایران گسترش یافت. بخصوص با شروع و گسترش ناآرامی ها و تظاهرات به طو

ماه ژانویه  گیری گسترش یافت. تنها درچشم، ابعاد این کشتار و وحشیگری  به صورت ۹۶دیماه  ۷سراسری از 
دانها کشته شدند. ابعاد نفر در زیر شکنجه در زن ۱۲آرامی ها و تظاهرات و نزدیک به نفر طی نا ۱۹بیش از 

ها را در زندان یا در خیابان حاضر نشدند رسما مسئولیت این قتلخشونت نیروهای امنیتی به حدی بود که هرگز 
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نفر کشته و  ۴تنها درشهر کازون ماه می،  بپذیرند. این خشونت در ماههای بعد نیز ادامه یافت طوری که در
 نفر مجروح شدند. ۴۷بیش از 

نفر در دیگر نقاط کشور توسط نیروهای امنیتی ۵۰نزدیک به  ۲۰۱۸ماری نشان می دهدکه طی سال یافته های آ
نمودار این کشتارها نشان می دهد که عموما این کشتارها با  کشته و به همین تعداد مجروح و معلول شدند.

 موقعیت مکانی و زمانی بحرانها و خیزشهای مناطق مختلف ارتباط مستقیم داشت.
 

 فصل دوم:
 سرکوب در دیکتاتوری ولی فقیه  جدیدروشهای 

اطالعات و  اطالعات سپاه و نیروی سرکوبگر انتظامی اگاه به نفرت عمومی عمیق  از خود و در  هراس از گسترش 
قیام عمومی  مردم  تالش کردند در روشهای سرکوبشان تغییراتی اعمال کنند. ما تالش می کنیم در این قسمت 

 مختصر این روشها را برشماریم؛به طور 
 :هجوم شبانه و بازداشت های گسترده در منزل یا محل کار حمله و-۱
و شلیک به حمله و هجوم  نیروهای سرکوبگر جز در نقاطی که مجبور۹۶دیماه  اعتراضات گستردهدر جریان -

رویارویی جمعیت با نیروهای  تالش می کردند که بازداشت ها را در خیابانها و در نقطه می شدند، مردمبه سوی 
له و جریان اعتراضات بازداشت شدند عمدتا در حمنفری که در  هزار ۸تا  ۶ه از بین سرکوبگر انجام ندهند بلک

 شان بازداشت شدند.هجوم های شبانه به خانه های
شاورزان تالش نیز نیروهای امنیتی با بازداشت شبانه ک ۹۷فروردین ۲۵جریان اعتراض کشاورزان اصفهان در  در-

 .حشت ایجاد کنندوکردند که رعب و 
اهواز و بازداشت های گسترده متعاقب آن نیز از همین روش استفاده  در جریان حمله به رژه نیروهای مسلح در-

تا مدتها  نفر از مردم و فعالین عرب در هجومهای شبانه به منازلشان بازداشت شدند و ۷۰۰بیش از  شد.
 .بی خبرند ایهم عده هنوزو نها بی خبر بودند هایشان از آخانواده

در  فوالد اهواز نیز نیروهای امنیتی در دو شب متوالی و گروه ملی با اعتراضات کارگرانی جریان رویاروی در-
را بازداشت کردند. در از آنان نفر  ۴۰بیش از  و بردهکه کارگران در حال استراحت بودند به آنها هجوم  حالی
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 حمله و ی کردند اما نیروهای امنیتی جراتهفته در خیابان بودند وتظاهرات م ۴کارگران به مدت حالی که این 
 .بازداشت آنان را نداشتند

فرهنگیان و بازداشت دانشجویان در جریان  معلمان و کامیونداران، مشابه همین روشها در سرکوب دراویش،-
 اعتراضات سراسری و اعتصابها نیز تکرار شده است.

 
 قتل در زندان تحت عنوان خودکشی -۲

و عموما زیر شکنجه  زندانها دادند درنفر که اکثر آنها را زندانیان سیاسی تشکیل می ۲۴حداقل  ۲۰۱۸در سال 
کارگزاران حکومتی با بی شرمی آن را خودکشی نامیدند. موج اصلی این  به قتل رسیدند و و یا روشهای مشکوک

حکومتی به طرز مرموزی شده در تظاهرات ضد زندانی سیاسی دستگیر ۱۲که حداقل ماه ژانویه بود  قتل ها در
ش کرد آن را خودکشی پاسخ به ابراز خشم عمومی نسبت به این جنایت تال حکومت  در در زندانها کشته شدند و

ز وکال از افشای قتل یک جوان بازداشت شده به نام وحید حیدری توسط یکی ا پسدر زندان اراک جلوه بدهد. 
سناریوی مشابه آن در  گرفته و بعدا زندانی شدند.تحت تعقیب قرار  همکارانش فعالین حقوق بشر، ّآن وکیل و و

 زندانهای دیگر نیز تکرار شده است.
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 زندانیان پرونده سازی مجدد برای محکومان و-۳
 دادگاهها و گیر کردن آنهاست. برای فعالین و یا زندانیان برای زمین روش دیگر، استفاده از پرونده سازی مجدد
اجتماعی جدی، برای هر فعالیت  حرکتقیقی تالش دارد برای هر  سیستم اطالعات با رصد فضای مجازی وح

، تالش اخطار و تهدید تلفنی تبلیغی و نسبت به هر اعتراضی پاسخی در آستین داشته باشد. ابتدا با احضار و
وگرنه دستگاه قضایی دست  میدان بدر کنداز  فعال اجتماعی را رض وامنیتی کند تا آن معتکند جو را چنان می

 بازداشت شدگان دست می زند. وه پرونده سازی مجعول برای این فعالین یا زندانیان بکار می شود و ب
همزمان در  این وکیلطوری که  در اراک همکارانشمحمد نجفی و  دادگستری آقایپرونده سازی برای وکیل -

 چندین پرونده درگیر است.
 و فعالینی مثل محمد حبیبی و نسرین ستوده     پرونده سازی برای معلمان -
به  یدیدر پرونده جد« که در داخل زندان داشته ییهاتیفعال»به بهانه  یمنصور زندانی سیاسی محمدعلی-

سال حبس  ۵به  «انیزندان کیاعتصاب غذا و تحر اقدام به» رینظ یقیبا مصاد «نظام هیعل یاجتماع و تبان»اتهام 
 .محکوم شد دیجد یریتعز

 یاسیس یزندان نیخانواده ا یشده و از طرف لیدر دادگاه تشک یدیپرونده جد یعرب لیسه یاسیس یزندان یبرا -
دادگاه انقالب تهران  ۲۶در شعبه  یدیدر ادامه پرونده جد هر بار مالقات مجبور به گرفتن مجوز هستند. یبرا

به خارج  هیانیو دادن ب یخارج یدو موضوع ارتباط با رسانه ها یرو دیجد یساز پرونده .شد لیتشکبرای وی 
 .ردیگ یصورت م( ۹۶ یتظاهرات و اعتراض )د یاز زندان و خط دادن به مردم برا

حفاظت اطالعات کل  سیرئ اردبیل،مرکزی زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی از زندان  یاز انتقال ناگهان پس -
 ۷صورآذر به بند  زیو حفاظت اطالعات زندان پرو یزندان بهرام نوروز یداخل ریمد ،یمحمد مختار لیاردب

 کردند. یبه پرونده ساز دیرا تهد یاسیس انیرفته و زندان یاسیس انیزندان
مقابل قانون از طریق اعتصاب  مقاومت درپرونده سازی برای زندانی سیاسی و فعال مدنی آتنا دائمی به اتهام -

 غذا!
ست که علیه فعالین و زندانیان صورت گرفته ی اکوچکی از انبوه پرونده سازی های موارد بر شمرده شده بخش

 است.
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 :غیرقابل تحمل کردن  شرایط زندان -۴
بر زندانیان به  زیستی را معیشتی وی گذشته تصمیم گرفته است که فشارهای صنفی، حکومت ایران طی ماهها

 زندانیان سیاسی به طور خاص اعمال کند. طور عام و
مالی ندارند گرسنگی  امکاناز زندانیانی که  یبسیار و نان زندانیان را به کمتر از نصف کاهش داده است و غذا

بیمارستان و یا مراکز به معالجه برای انجام نمی دهند و زندانیان بیمار را درمان زندانیان را  می کشند. دارو و
و آنان را در معرض مرگ قرار می دهند، ارزاق فروشگاه زندان را کم و یا قطع کردند و  درمانی اعزام نمی کنند

تهیه مواد نیستند. در فصل سرما آب گرم برای استحمام وجود  ی کمبود مواد غذایی دیگر قادر بهزندانیان برا
و زندانیان در معرض انواع بیماریها قرار می گیرند، در  اموش هستندگرمایشی در فصل سرما خندارد و وسایل 

از  و قرار می دهندبسیاری از زندانها تفکیک جرایم وجود ندارد و زندانیان سیاسی را در کنار مجرمان خطرناک 
ری  طریق همین زندانیان خطرناک آنان راشکنجه و اذیت و آزار می دهند، بهداشت زندانها به وضع فاجعه با

سقوط کرده است و انواع بیماریهای پوستی و عفونی در زندانها بیداد می کند. تراکم زندانیان در بندها به شدت 
که  زندانی در آن جا داده اند طوری ،که در برخی از زندانها چند برابر ظرفیت بند طوریبه افزایش یافته است 

 خوابند.رفت و آمد سایرین میو یا جلوی توالتها و محل ها راهروو در  زندانیان جای مناسب برای استراحت ندارند
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 یی از وضعیت زندانها؛هانمونه

 :تهران بزرگ
 نیان سیاسی زندان تهران بزرگ است:این عین نامه جمعی از زندا

محروم از داشتن شغل  یاست. هزاران جوان که به لطف اقتصاد مقاومت تیدر حال انفجار از جمع هازندان»
 یزندان ۴۰۰از  شیزندان تهران بزرگ، ب ۱ پیت ۹بند  نجایا.اندامرار معاش انتخاب کرده یاند و سرقت را برابوده

که  شیانسان را از جمله دو درو ۲۰۰کم دست یعنی باشدینفر م ۲۰۰آن تنها  ینگهدار تیکه ظرف یدر سالن
 کی یهیاند را محروم از تخت کرده که از حقوق بدخود مجبور به اعتصاب غذا شده یهیگرفتن حقوق بد یبرا

به روح  دیشد یهابیآس ،یخوابتر از همه دوترکو زجرآور یدورخوابیکر ،یخوابکردند. کف حروماست م یزندان
هستند  یو اقتصاد یآموزش ستمیس یاگر هستند قربان ایو  ستندیکه اکثر آنها به واقع مجرم ن زندیم ییهاانسان

 «است.  گاهبیتخر ایگاه شکنجه کیواقع به نجایو ا
 گزارش یک نویسنده از زندان تهران بزرگ :

و طبعا  رندیگیم«هیکرا»(از اویانتقال متهم به زندان)در صورت داشتن تمکن مال یبرا یباورنکردن یبه شکل»
دارد  «یقابل توجه»تومان( تفاوت هزار ۱۰۰) تهران بزرگانتقال به  هیهزارتومان( با کرا ۱۵)نیانتقال به او هیکرا

زندان تهران بزرگ منتقل  ،به«نیاو»به ندهبر انتقال ب یمبن یقاض دیامر موجب شد تا با وجود تاک نیو هم
الت تو»شده، فاقد یدارند طراح یمعتاد که قدرت تحرک کم انیزندان یاز آنرو که برا ،زندان تهران بزرگ....شوم.
 کیست که با ا و نور ییسانت بدون شلنگ و روشو ۶۰در۶۰محوطه  کیسوراخ در کف  کی. توالت،ست«یعموم

 شده است. جدا«لولندیم»آنها مددجو در۳۲تا۲۶متر، که۳در۳ یپرده از تختها و کف سلولها
ست. آنها به ا «تابوت»تجربه هیشب یزیهستند، چ یقیو تزر یمعموال افغان که«رتختیز یخوابهاکف» طیشرا

تخت، به  رینفر پس از قرارگرفتن آنها در ز ۳و معموال  شوندیجا داده م نییپا یهاتخت ریکمبود جا، ز لیدل
 .شوندیهوا محروم م انیآنها از هرگونه قدرت تحرک، منفذ نور و جر بیترت نیو بد دهندیم هیتخت تک
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در  یقیو چون معتادان تزر ستین یها باورکردندر سلول یعفون یهااز تعرق بدن و زخم یتعفن ناش یبو-
امر باعث  نیشستشو ندارند و ا یبرا«ییدستشو»توان انتقال به محفظه موسوم به دهند،یپس م یخمار نهیقرنط
 «...ست.«ماندگار»و  چدیپیم شاممتا اکنون در م یکه از لحظه آزاد یی. بوشودیتعفن در سلول م یبو شیافزا

 اردبیل :زندان 
زندان مواجه هستند و  نیمضاعف در ا یو فشارها ضیبا تبع لیاردب یدر زندان مرکز یدیتبع یاسیس انیزندان»

 دارند. یاسیس انیبا زندان زیآم ضینژادپرستانه و تبع یزندان رفتارها نیمامور
با  زیکه سقفش را ن یمتر ۹در  ۹ ی؛ هواخور ۴در  ۴باشد. اتاق  یم یو انبار نهیقرنط هیزندان شب نیا ۷بند  

 به قفس کرده اند. هیرا شب ۷مانند از باال بند  یزندان با زدن حصار تور نیاند. مسئول دهیپوشان یفلز یتور
کار محدود کردن  نیبوده و کل محوطه بند را فراگرفته است. هدف از ا یسانت ۴ یحصار مربعها نیا یسوراخها

 است.   یاسیس انیفشار بر زندان دیو تشد
ارتفاع  یمتر ساخته شده که در شش متر ۱۲به ارتفاع  عیبلند و وس اریبس یدبانیبرجک د کی اطیسر ح یباال

نور آفتاب به  دنیاست که مانع رس عیوس یشکل بقدر یقرار داده شده است. برجک استوانه ا یدبانیبرجک د
 رسد. ینم ااست به آنه انیزندان ازیکه مورد ن دیشده و نور خورش اطیدر ح انیزندان
و زمستان که بارش  زییرسد. در پا یم اطیاز ح یکوچک یبعدازظهر به بعد به قسمتها 2ساعت  دیخورش نور

 «...از نور محروم هستند. انیباران و برف است؛ زندان
 زندان زابل:

 نیآلوده ا یخاص آب و هوا طیدر شرا انیسخت است. زندان اریبس انیزندان یدر زندان زابل برا یستیز طیشرا»
از  شیب یدوش استحمام برا۲۴زندان جمعًا  نیروز در هفته از آب گرم برخوردار هستند. در ا۳شهرستان، تنها 

 انی. زندانشودیآب گرم به آنان داده م ساعت ۳ یال ۲روز در هفته و هر روز  ۳وجود دارد که تنها  یزندان ۱۰۰۰
 یبرا یدارند. گزارش شده که به هر سه زندان هیقاشق آب خورشت سهم ۳ج با قاشق برن ۷ یال ۶در وعده ناهار 

 .شودیتخم مرغ آب پز داده م کیفقط  ییوعده غذا
 انیزندان نیشود و مصرف مواد مخدر ب یو فروش م دیو خر عیمخدر در زندان زابل توسط پرسنل زندان توز مواد
زندان ضرب و  نیبا شکنجه همراه است. شکنجه مرسوم در ا انیاعتراض زندان نیاست. کمتر جیکامال را یامر

 است. یشتم و بستن به ستون به مدت طوالن
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 زندان است. نیکودک مجرم در ا انینوجوانان بند خاص زندان تیبه اصطالح کانون اصالح و ترب بند
در  یبختنوجوان نگون انیبند، زندان نیدارند. در ا یاسفناک طیسال زندان زابل شرا ۱۸ رینوجوان و ز انیزندان

و به  گرددینم دشانیعا یزیچ یمنف یروان -یروح راتیخود هستند که جز تاث تیحال گذراندن دوران محکوم
 «.دینمایم ینوجوان نیدر سن یو اخالق یروح یجد یهایشکستگمراتب آنان را دچار درهم

 )رجایی شهر(:دشتگوهر
 به آقای جاوید رحمان: به نقل از نامه یک زندانی تازه آزاد شده

 نیساده تر یعنیو چنگال  قکاسه و قاش کیبودند و  فیضع یکه از نظر مال دمیسال د۲۴تا ۲۰ نیب یجوانان»
 زندیروزنامه بر یمجبور بودند بر رو دادیرا که زندان به آنها م یدولت یغذا خوردن نداشتند و غذا یرا برا لیوسا

مخالف حکومت بودم  یهایگارد وزارت اطالعات به سالن کردها و سن ورشیشاهد  من....و با دست غذا بخورند. 
 و خون آلود اعدام کردند. یزخم یبا بدن انهینفر از آنها را به صورت وحش۲۵ آنها را شکستند و یکه دست و پا

ندارد. آب ها وجود . گردش هوا در سالنستیبخصوص زندان گوهردشت کرج مطابق استاندارد ن رانیا یهازندان
مشکل است زمستانها به خاطر  اریها بسسالن نیو تنفس در ا ستین شتریساعت در روز ب۲ یگرم ندارد هواخور

کردن را  یافراد سن باال زندگ یبرا ؛نبود دستگاه گرم کننده و تابستونها به خاطر نبود دستگاه خنک کننده
 نیبه خاطر وجود هم انیاز زندان یاریمرگ بس و من شاهد شودیم انیزندان یجیمشکل کرده و باعث مرگ تدر

 «.یبودم از جمله شاهرخ زمان طیشرا
 شیبان اهواز؛

تماس  یبرا یتلفن عموم کیشود.  یداده نم یمالقات حضور انی( اهواز به زندانکینی)کل بانیدر زندان ش
با خانواده دارد و فقط با سه شماره ثبت  یا قهیتماس چند دق کیتنها فرصت  یوجود دارد. هر زندان انیزندان

 دیاست. در زمان وصل تلفن؛ شا بتلفن هم عموما قطع و خرا نیتواند با خانواده صحبت کند. هم یشده م
 با خانواده داشته باشد.   یا قهیتماس سه دق کیفرصت  کباریهر چند روز  ؛یبتواند به سخت یزندان
بند محبوس هستند. در بند  نیدر ا یاسیس انینفر از زندان ۱۰۰اتاق دارد و حدود  ۶ یاسیس انیزندان بند

پر است و فضا را آلوده  شهیفاضالب زندان هم ست؛یآب معموال قطع است. امکان استحمام ن یاسیس انیزندان
ب آ انینبودن آب در حد صفر است؛ زندان لیو بهداشت بند به دل یبهداشت یسهایسرو تیکند؛ وضع یم

 .....رندیبگ یتریل کیآب  یتا دو بطر ستندیدر صف با دیندارند و با یدنیآشام
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از طرف عوامل و ماموران زندان بر  زین یروان- یروح یفشارها ط؛یمح یبر فشار نبود امکانات و آلودگ عالوه
 انیزندان نیب یوزارت اطالعات با تفرقه افکن ان؛یو مذاهب زندان دیشود. با توجه به تنوع عقا یاعمال م انیزندان

 را بفروشند. گریدشود تا هم یآنها م نیو تفرق ب یو دشمن نهیک جادیباعث ا
 قرچک ورامین :

زندان و زندانبانان  نیو مسئول رندیگ یقرار م یو فحاش نیبه طور مستمر مورد توه نیدر زندان قرچک ورام زنان
 کشند.  یم یگاریاز آنان ب

 یعلفها یداشتن هواخور ایکنند که مابازاء تلفن به خانواده و  یرا وادار م یزنان زندان نیزندان قرچک ورام در
 شود. یم لیشان تعط یبکنند و گرنه هواخور ییا لهیوس چیهرز محوطه را با دست و بدون ه

 یاست.وقت یربهداشتیدهد و به شدت غ یفاضالب م یکنند که دائم بو یزندگ یطیزنان مجبورند در مح نیا
زندان اعتراض کردند آنها را به بخش مشاوره انتقال دادند که دست  میوخ یستیز تینسبت به وضع شیزنان درو

 ندارد و پر از علف هرز است. یقبل یاز جا یکم
گذشته که  خیتار یها یمجبور است از آب معدن یوجود ندارد و زندان یزندان یبرا یدنیزندان آب آشام نیا در

 فروشد استفاده کنند. یفروشگاه به آنها م
 هیشکنجه گاه است. شب هیرسد. زندان شب ینم ییبه جا شانیزندان محبوس هستند که صدا نیدر ا یادیز زنان

 .ردیرا بپذ تیوضع نیمجبور است ا یکشند و زندان یم یجیکه زنان را در آن به مرگ تدر یشکنجه گاه
 سنگین صدور وثیقه های-۵

ست صدور اپیش گرفته شده  فزاینده جامعه توسط حاکمان در روش دیگری که برای مهار بحران رو به رشد و
مدرک به خانه های مردم وثیقه های مالی سنگین برای بازداشت شدگان است. نیروهای امنیتی بی دلیل و 

، زادی آنها دادگاه های تحت فرمانبعد برای آ .تمام اعضای خانواده را بازداشت می کنندمیریزند و گاهی 
 .های میلیاردی طلب می کنندوثیقه

میلیارد تومانی کردند در حالی که  ۲ی یکه بازداشت شده بودند طلب وثیقهاز یک خانواده سه نفر اهوازی -
 .قیمت منزل مسکونی این خانواده به سختی به صد میلیون می رسید
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مشهد برای آزادی موقت اش تا زمان محاکمه یک  در ۹۶ دیماه سراسریاعتراضات در جریان تی یک بازداش-
به پرداخت آن نبود هنوز در زندان است)اسامی ومشخصات این  قادر او کردند و چون میلیارد تومان وثیقه صادر

 زندانیان نزد نویسنده محفوظ است(
 

 فصل سوم :
 وببه مثابه دستاویزهای سرک ۲۰۱۸بسامد بحرانها در سال 

  هیات حاکمه، حاکمیت در ایران به دلیل تراکم نارضایتی عمومی ناشی از بیکاری و فقر و فساد در ۲۰۱۸در سال 
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تفنگ وقتی در محاصره قدرت  نفت و ثروتهایبود. یک حاکمیت منحط فربه شده از  و انفجاری به شدت بحرانی
روی نارضایتی ها را رودری و بین المللی قرار گرفت به یک باره بادکنک اقتدارش ترکید و خود بحرانهای منطقه

ت مروز تیتر وار حرکت ها و جنبشهای مردمی طی یک سال گذشته این حقیقایافت. مردم و اعتراضات عمومی 
 در ایران رقم خورد و ورقی چرخید. ویه سال گذشته چیزیاعتراضات ژان را به خوبی آشکار می کند که در

  اعتراضات سراسری -ژانویه
شهر که در این سلسله تظاهرات سراسری بیش از  ۱۴۰ی مردم ایران در بیش از قیام سراسر آغاز تظاهرات و

این تظاهرات که ابتدا از شهرستانها و  .گر کشته شدنددست نیروهای سرکوب به معترضین تن از جوانان و ۳۰
مجموع بازداشتهای این قیام  کشید شد.در اعتراض به گرانی وگرسنگی شعله کشیده بود کم کم به همه ایران 

 تعداد زیادی از آنان بعدها با که بسیاری از آنان مدتها در بازداشت باقی ماندند و اعالم شدنفر  ۸۰۰۰بیش از 
 ن مواجه شدند. محکومیتهای سنگین زندا

 گسترش اعتصاب هفت تپه -فوریه
شهر ادامه  ۱۴خیزشهای عمومی ماه ژانویه اگر چه به دلیل سرکوب تا حدی فروکش کرد اما کماکان در بیش از 

 همه بخشهای این مجتمع را در برگرفت. هفت تپه گسترش یافت و کنار آن، اعتصاب کارگران نیشکر یافت. در
 ر کوی گلستان مقاومت دراویش د -مارس

امنیتی قصد حمله و  یکی از روزهای زمستانی این ماه وقتی دراویش گنابادی احساس کردند که نیروهای در
در کوی گلستان تهران جمع شدند. نیروهای سرکوبگر  ویرا دارند به قصد حفاظت از هجوم به حسینیه پیرشان 

مضروب و مجروح  بسیاری از آنان را حمله کردند ووحشیانه به این جمعیت بی دفاع لباس شخصی ها  انتظامی و
 بازداشت کردند.  نفر از آنان را ۷۰۰و بیش از  کرده

 مردم کازرون تظاهرات بزرگمردم خوزستان و آغاز  خروش -آوریل
ر؛ شادگان؛ حمیدیه؛ شبیشه؛ شیبان، بازتاب و تجمع؛ اعتراض؛ راهپیمایی و درگیری مردم اهواز؛ بندر ماهشه

 بود. به هموطنان عرب زباندولتی تلویزیون  2به اقدام توهین آمیز شبکهمردم این شهرها اعتراض 
تن از جوانان  ۴م این شهرستان دست به اعتراضی چندین روزه زدند و مردم کازرون نسبت به تقسیدر همین ماه 

 کازرون در جریان این اعتراضات بدست نیروهای دیکتاتوری جان باختند.
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 قیام مردم کازرون و اولین اعتصاب کامیونداران: -می 
 ادامه یافت و طرح تقسیم این استان را به شکست کشاندند.مردم کازرون اعتراضات 

 شهر رکورد جدیدی را در اعتراضات سراسری زدند. ۲۸۵حرکت اعتراضی در  ۶۰۳در این ماه کامیونداران با 
 شهر؛ اعتصاب کردند.  285استان و  31خرداد در 12داد تا خر1از مختلف  یدر شهرها نیرانندگان سنگ هیکل

 در جنوب اعتراض علیه بی آبیاعتصاب بازار و  -ژوئن 
 هاتیه»آبادان و شهرهای اطراف در اعتراض به بی آبی و شوری آب شورش کردند و با شعار  مردم خرمشهر و

 اعتراض شان را گسترش دادند «کاستیآمر گنیدروغ م جاست؛ نیدشمن ما هم»؛ «مناالذله
هزار تومان و گرانی افسار گسیخته؛ بازاریان تهران از بازار عالءالدین در 9به دنبال باال رفتن قیمت دالر تا مرز 

بازارهای تهران  سایرتهران که رسته عمده فروشان موبایل است؛ اعتصاب را شروع کردند. این اعتصاب به سرعت 
مردم به سمت میدان بهارستان و مجلس راهپیمایی کردند. ظرف مدت کوتاهی شعارهای  را فرا گرفت. بازاریان و

. این بالغ شد« وای به روزی که مسلح شویم»؛ «مرگ بر دیکتاتور»؛ «مرگ بر خامنه ای»صنفی به شعارهای 
 . به طول انجامیداعتصاب و تجمعات چند روز 

 دومین اعتصاب عمومی کامیونداران  -ژوئیه
؛ آغاز شد. در این اعتصاب کامیونداران پایانه های مختلف ر دوم اعتصاب سراسری کامیوندارانژوییه دو ۲۳از 

 31شهر و  143استان کشور را فرا گرفت و تا پایان ماه ژوییه  31کشور شرکت داشتند. این اعتصاب به سرعت 
 استان در این اعتصاب سراسری هستند. 

 اعتصاب بازار یران ومرداد ماه ا اعتراضات بزرگ –اوت 
اصفهان؛ کرج؛ رشت؛ شاهین شهر؛ نجف آباد؛ قهدریجان؛  مختلف از جمله در این ماه اعتراضات در شهرهای

شیراز؛ مشهد؛ گوهردشت؛ اراک؛ تهران؛ قرچک ورامین؛ اشتهارد؛ کرمانشاه؛ بجنورد؛ قم؛ قلعه حسن خان؛ 
سلسله اعتراضات؛ جوانان با نیروهای سرکوبگر گارد  در این شهرکرد؛ بندرعباس؛ زنجان و کازرون صورت گرفت.

 ضدشورش؛ لباس شخصی ها؛ نیروی انتظامی و مأموران امنیتی درگیر شدند. 
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هایشان را بستند. در حمایت از آنها کسبه در اعتراض به گرانی؛ بازار کفاشان تهران دست به اعتصاب زده و مغازه
بازار منوچهرخانی و پاساژ موسوی هم به اعتصاب پیوستند. در روز بعد این اعتصاب در بازار کفاشان؛ پاساژ اعظم 

 بازار کفاشان در مشهد در روز بعد دست اعتصاب زدند.  و پاساژ کمالی؛ ادامه یافت. همچنین بازاریان و کسبه
 سومین دور اعتصاب کامیونداران و اولین اعتصاب معلمان -کتبر ا

استان برگزار شد. اعتصاب این دور کامیونداران بسیار سازمانیافته ۳۱شهر و در ۳۲۳این اعتصاب سراسری در 
نفر دستگیر و ۲۶۴مار اعالم شده . طبق آندزیادی از کامیونداران را دستگیر کرد شمار مأموران سرکوبگر بود.

 روانه زندانها شدند.
فرهنگیان سراسر کشور طبق فراخوان قبلی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود؛ و فضای سرکوب و امنیتی در 

 تحصن کردند.مدارس مدارس دست به اعتصاب زدند و از حضور سر کالسها خودداری کرده و در دفاتر 
فوالد اهواز و دومین دور اعتصاب گروه ملی آغاز اعتصاب خیابانی کارگران هفت تپه و -نوامبر 

 فرهنگیان
کارگران گروه ملی فوالد اهواز از روز ده نوامبر در اعتراض به عدم دریافت مطالباتشان؛ اقدام به تجمع در مقابل 

روز  ۳۸این اعتراض  ابانهای اهواز را به تسخیر خود درآوردند.شرکت و راهپیمایی در سطح شهر کردند و خی
 ادامه یافت.

روز در اعتراض به عدم دریافت مطالباتشان؛  ۲۸نوامبر به مدت ۵کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز از روز 
واگذاری شرکت به بخش خصوصی و دستگیری نمایندگان کارگران اقدام به اعتصاب و تظاهرات و تجمع در 

 دند. مردم شوش هم به آنها پیوسته و از مطالبات آنها حمایت کردند.مقابل شرکت و فرمانداری رژیم در شوش کر
نوامبر دست به یک اعتصاب سراسری زدند.  ۱۴و ۱۳همین طور به دنبال فراخوان قبلی؛ معلمان طی روزهای 

مدارس؛ دبیرستانها و هنرستانها؛ دست  روز از حضور در کالسهای درس خودداری کرده و در دفاتر۲آنها در این 
 به تحصن زدند.

و کشاورزان اصفهان،تجمع و اعتراض دانشجویان علوم  ادامه اعتراض و اعتصاب فوالد اهواز - دسامبر
 و تحقیقات تهران 
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به روز  ۳۸اهواز در حالی که کفن پوش شده بودند،  تظاهرات در شهر کارگران فوالد به صورت روزمره  با
 تن از کارگران زحمتکش را بازداشت کردند. ۴۳اعتراضشان ادامه دادند تا اینکه نیروهای امنیتی با هجوم شبانه 

شان آبه قانونیکشاورزان در شهرهای ورزنه و خوراسگان نیز به تحصن و تظاهرات خود ادامه دادند و خواستار حق
 شدند.

ن در اعتراض به واژگونی اتوبوس حمل دانشجویان که در تحول دیگری دانشجویان علوم و تحقیقات در تهرا
 تن از آنان شد، دست به تجمع بزرگی زدند. ۱۰منجر به کشته شدن 

 نتیجه:
 ،است در پس زمینه یی از انبوه اعتراضات کارگران یافتهیی که طی یک سال اخیر بی وقفه ادامه بحرانهای دوره

و ازارایان و اقشار مختلف مردم بوده است که بی وقفه ادامه داشته ب، بازنشستگان و دانشجویان و غارت شدگان
 آن بپردازیم. هاینمونهاین مرور تالش کردیم به برجسته ترین  رما د و هیچگاه متوقف نشده است

حاکمان سرخم نکرده است بلکه از تباهی  بیکاری و غارت و در زیر حجم انبوه مشکالت و فقر وجامعه ایران 
  اتدر بستر همین شورش و اعتراض برافراشته و اعتراضات وارد کیفیتی نوین شده است.دیماه پارسال دوباره قد 

امری که اکنون با وضعیت انفجاری جامعه ایران  .عمومی است که باید سرکوب پلیسی و نظامی را تفسیر کرد
و دستگیری بارز می شود و نشان از آن دارد که تیغ سرکوب « نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد»در شعار 

خواهد و چه مسیری را باید تا رسیدن به داند که چه میعمل نمی کند و ملت ایران میدیکتاتوری علیه مردم 
 آزادی طی کند.
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