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وع کرد. استانداری کردستان شامگاه سه اضات کردستان صبح چهارم آبان را با اعتصاب شر ل اعتر شنبه سوم آبان با هدف کنتر
 .های این استان را تعطیل اعالم کرد. بهانه این تعطییل آنفلوآنزا عنوان شدها و دانشگاهآموزان تمایم مدرسهدانش

اضات امروز شعار یک شعار    از سوی دانشجویان دانشگاه تهران داده شد.  بود که« چهلم مهسا شده، کمر رژیم خم شده»گویای اعتر
 

 
 

اضات و اعتصابات شاشی در شهرهای مختلف ایران در جریان است.  ن روز پس از کشته شدن مهسا امینن در بازداشت، اعتر در چهلمی 
ض که تعد آبان در آرامستان  4رسد، روز چهارشنبه ها بر اساس تصاویر منتشر شده به هزاران تن یماد آنشمار زیادی از مردم معتر

 .خطاب کردند« کشحکومت بچه»سقز حاضن شدند و حکومت اسالیم را « آیچ  »
وی انتظایم که جان ، برادر مهسا دختر کشته شده در بازداشت نت  اضاتاشکان امینن شاشی ایران در  باختنش شآغاز این دور از اعتر

 .منتشر کرد« بخواب دردت به جانم»شش هفته گذشته بود، در یک پست اینستاگرایم ویدئویی از مزار او با آهنگ کردی 
ن مادر ژینا امینن  ن روز قتل )مهسا(، بهمیر  او: مناسبت چهلمی 

ی مختلف، هم ض در روز چمنابع ختر وهای حکومنر و مردم معتر ی میان نت  ن از درگت  آبان در سقز پس از برگزاری مراسم  4هارشنبه چنی 
 .دهندچهلم مهسا امینن ختر یم

ی  در شهرهای کرمانشاه، روانش، کامیاران، سنندج، مریوان، سقز، دیواندره، بوکان »گزارش داده است که « نگاوهه»سازمان حقوق بشر
وهای حکومو مهاباد مردم در خیابان اندازی یمها حضور دارند و در چندین شهر نت   «کنند. نر با سالح کالشینکف به سوی مردم تت 
های  4صبح روز چهارشنبه  آبان، با انتشار ویدئوهایی از سقز آغاز شد. در حایل که از شب گذشته اعالم شده بود ماموران امنینر مست 

ن مهسا امینن  کردند که مراسم چهلم ی خانواده او منتشر یماند و اخباری از سو )ژینا( را مسدود کردهمنتیه به آرامستان آیچ  محل تدفی 
ای ها بیانیهوگو با زمانه اعالم کرد مراسم را برگزار خواهند کرد و از جانب آنشود، یک منبع نزدیک به خانواده امینن در گفتاو برگزار نیم

 .مبنن بر لغو مراسم صادر نشده است
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های م ن چهارشنبه صبح پای پیاده از مست  های ختلف به سمت آرامستان آیچ  به راه افتادند. شهروندان این منطقه از جادهمردم سقز نت 
)مهسا( امینن رساندند. آیچ  در هشت حاشیه رودخانه برای رساندن خود به آرامستان استفاده کردند و هزاران نفر خود را به مزار ژینا 

ی جنوب غریر شهر سقز و در مست  جاده سقز
 .بانه قرار دارد-کیلومتر

کردستان کردستان گورستان »، «ژن، ژیان، ئازادی»، «امسال سال خونه سیدعیل شنگونه»و « مرگ بر دیکتاتور»شعارهای 
ن روز قتل حکومنر مهسا امینن ش داده شد« هافاشیست  .از جمله شعارهایی بود که در مراسم چهلمی 

 .از شعارهای دیگر این تجمع بود« ن است، دروازه قیام اسسقز شهر خو »معنای به« سەقز شاری خوێنینە، دهروازهی ڕاپەڕینە»
، مردم شهر سقز در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کرده و دست به بر اساس گزارش ها، بعد از برگزاری مراسم چهلم مهسا امینن

وهای امنینر به اض زدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده همانند روز خاکسپاری مهسا امینن نت  ضان حمله کرده و گاز  اعتر سمت معتر
 .آور شلیک کردنداشک

دهند: دهد که شعار یمآبان، انبوه جمعیت را بر مزار مهسا امینن نشان یم 4دهند که در روز چهارشنبه ویدئوهای منتشر شده، نشان یم
 «کش! مرگ بر رژیم بچه»

ها، شماری از مردم از شهرهای دهد و بنا بر گزارش نشان یمیک ویدیوی دیگر تظاهرات جمعیت قابل توجیه را به سمت آرامستان آیچ  
 .دهندیم« ژن، ژیان، آزادی»)ژینا( امینن شعار در این ویدئو مردم بر مزار مهسا  .انداطراف سقز به سمت این شهر راهپیمایی کرده

 

 
 

ن روز کشته)ژینا(، هممادر مهسا امینن  ش در یادداشنر زمان با چهلمی  دست »گزاری کرد و نوشت: در اینستاگرام از مردم سپاس شدن دختر
 «مانیم تا بهاران روشن فردا. تان یمگریم بودنبوسیم و به دلتک شما عزیزان که معنای انسانیت را جاودانه ساختید یمتک

ش ژینا  ( نوشته است: مژگان افتخاری، خطاب به دختر زار سوی عالم باز شد... کاش بودی تو رفنر و ناگهان هزار پنجره از ه»)مهسا امینن
یزی دنیایی به همدیل و همرایه »و « دیدی جهاین به نامت نامدار نام ژینا شدو یم اگر امروز شپاییم، اگر امروز رمق حرف زدن داریم، از لتر

 «با ما بود. 
دنیا قسمت کنیم، که زیر بار این آوار  مان را با تمام مردمما خوشبخت و خوشوقت بودیم که غم»وی در این پیام اضافه کرده است: 

 «غم دودمان ژینا دود نشود. 
ش نوشته است: مادر مهسا، هم ن خطاب به دختر شان »چنی  تو نبودی که ببینن ملنر از هر قوم و دیار به نام ایران به پای دلداری دختر

 «ژینا، دلدار دل داغدارمان شد. 
انشهر، شدشت، بوکان، سقز، سنندج، دیواندره، مریوان، شبکه حقوق بشر کردستان ظهر چهارشنبه از اعتصا ده در مهاباد، پت 

ب گستر
 .دهگالن، کامیاران و جوانرود ختر داد

، کردستان و های اجتمایع چند ویدئو و تصویر از اعتصاب عمویم در شهرهای مختلف کردستاندر شبکه )استان های آذربایجان غریر
 .کرمانشاه( منتشر شده است

ها در یک خیابان بسته بودند. تنها یک دستفروش در کنار خیابان یاران هم در یک ویدئو که کولتر نیوز منتشر کرد تمایم مغازهدر کام
های اجتمایع منتشر شد. در این ویدئوها داران کامیاران هم در شبکهها و مغازهبساط کرده است. چند ویدئو دیگر هم از اعتصاب کاسب

 .اندها تجمع کردهرو مقابل مغازههای چند نفره از شهروندان در پیادهست و گروهها بسته ادر مغازه
انشهر هم وضعینر مشابه داشتند. مغازه اض مغازهدیواندره، دهگالن، بوکان، جوانرود و پت  های خود را باز نکردند. در داران به نشانه اعتر

ن وضعینر در اعتصاب  .ها در یک مست  پیداستسته بودن مغازهتصاویر و ویدئوهایی که از این شهرها منتشر شده است، ب مریوان نت 
ده بود  .گستر

 .هایشان را بستند، بازار شهر تعطیل بودداران مغازهگزارش شده هم، مغازه« به شدت امنینر »در سنندج که وضعیت در آن 



ش  ن ن مرتبه است که در بسیاری از « ژن، ژیان، ئازادی»از آغاز خت  ، کرمانشاه شهرهای استاناین هشتمی  های کردستان، آذربایجان غریر
دو ایالم اعتصاب عمویم شکل یم  .گت 

ن معلمان بسیاری از شهرهای این استان ن به کالس درس خودداری و در مدرسه تحصن کردنددر روزهای یکم و دوم آبان نت   .ها از رفیر
وهای امنینر پیش  .ها تهدید کرده بودند، باطل شدن جواز کسب و پلمب مغازهکنندگان را به پیگرد قضایی تر اعتصابنت 

ده ضات گستر ن در سقز و سنندج اعتر ای در جریان است. شهرهای سقز، سنندج، بوکان، دیواندره، مریوان، بوکان و مهاباد برای هشتمی 
نت در شهرهای کردستان مختل یا قطع شده و وهای امنینر یدرگت   بار دست به اعتصاب عمویم زدند. شبکه اینتر ن نت  هایی در سنندج بی 

ضان رخ داده است.   و معتر
اضات در روز روشن با بازارها در شهرهای دیگر آغاز شد. اعتصاب ن بود به اعتر های بازارها که پیش تر سنت بازار در شهرهای کردنشی 

ندین شهر از جمله بوکان، مهاباد، رشت، شهرهای دیگر هم رسید. بسیاری از کسبه در بجنورد به اعتصابات شاشی پیوستند. در چ
ن کسبه اعتصاب کردند  .جوانرود و کامیاران نت 

اضات دانشسنندج در هفته ضان سنندج بیشهای گذشته زیر شکوب شدید بوده است و به جز اعتر تر در شب به خیابان آموزان، معتر
اضات در سنندج از روز آغاز یم  .شد آمدند. اما در روز چهارم آبان، اعتر

ن  عراق از خوزستان و دیگر -شهر اصفهان که بسیاری از شهروندان در بافت جمعینر آن از مهاجراین هستند که پس از جنگ ایرانشاهی 
زده به استان اصفهان آمدند، تقریبا هر روز در چهل روز گذشته حضور خیاباین داشته است. در روز چهارم آبان هم مناطق جنگ

ن  اضات شاهی 
 .روز روشن آغاز شد شهر در اعتر

ضان در سقز با مسدود کردن خیابان اض خود را نشان یممعتر  دهند. ها و ش دادن شعارهای علیه خامنەای و حکومت اسالیم اعتر
ی تجمعها از مریوان، سنندج، بوکان و مهاباد هم حایک از شکلگزارش ضان است. گت  وهای امنینر بە سوی معتر اضن و شلیک نت  های اعتر

 .ها را مسدود کردهاندکردن آتش خیابانبا روشناین شهرها جواناندر 
های ضد های اجتمایع جو تهران هم شدیدا امنینر است، اما این نتوانستە مانع از برگزاری تجمعبراساس تصاویر منتشر شده در شبکه

اضن در جریان استحکومنر شود. در چندین نقطه تهران تجمع  .های اعتر
ضان خیاباندر برخن از م  .های زبالە را به آتش کشیدهاندها را مسدود کردهاند و سطلحالت معتر

)ژینا(، به دستور استاندار کردستان به دلیل زمان با چهلم مهسا امینن های استان کردستان برای روز چهارشنبه، همها و دانشگاهمدرسه
 .ادعا شده، تعطیل شد« شیوع بیماری آنفلوآنزا»چه آن

ها و عمویم آموزش و پرورش استان کردستان اعالم کرد که استاندار کردستان دستور داده روز چهارشنبه چهارم آبان، مدرسه روابط
 .تعطیل شود« آموزان و دانشجویانبا هدف سالمنر دانش»ها دانشگاه

و با استناد به « ش موارد ابتال به عالئم تنفیسبا توجه به اعالم مراکز آموزشر مبنن بر افزای»روزه، ادعا شده که تصمیم این تعطییل یک
ی و مقابله ابالیعن از وزارت بهداشتدستورالعمل پیش»  .گرفته شده است« گت 

ن روز دوشنبه اعالم کرده بود مدرسه های تحصییل این استان در های تمام پایهعالوه بر کردستان، آموزش و پرورش استان اردبیل نت 
 .تعطیل است« آنفلوآنزا»به دلیل شیوع  روزهای سوم و چهارم آبان

توجیه از مدارس با وجود اقدامات امنینر شدید نهادهای امنینر و مدیران آموزش و پرورش معلمان در دو روز گذشته در تعداد قابل
 تشکلهای همکردستان و استان

ی
وهای امنینر جوار در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگ ، تحصن کردند. نت 

 و مدیران آموزش های صنفن
ض دست برنداشتند ن از آزار معلمان معتر  .و پرورش پس از تحصن نت 

ن بهره گرفتند کت کرده بودند، از حربه کاهش حقوق تحت عنوان جریمه غیبت نت   .عالوه بر تهدید امنینر معلماین که در تحصن شر
 تشکل

ی
ن مدارس خواستهشورای هماهنگ  ایران از مدیران و معاونی 

کت نمایند و در مقابل به»بود  های صنفن همراه همکاران در تحصن شر
ها به دانش اموزان و حریم مدرسه، با اتحادی پوالدین در برابر آنان مقاومت معلمان نایستند و در صورت تعرض احتمایل لباس شخیص

 «نمایند. 
ن گزارش کر یک معلم مدرسه  :ده استای از مهرشهر کرج وضعیت مدرسه در روز سه شنبه را چنی 

وع کردند به شعار دادن و خوندن آهنگ برایساعت دوم تحصن کردیم و کالس نرفتیم بچه» وین مدرسه غوغا بود. معلم…. ها شر ها شر
ها رو تهدید کردند و گفتند آقایان حسینن و محنر و خانم جعفری اومدند مدرسه. معلم 4ها بودند. از اداره ناحیه هم در کنار بچه

ن باعث تحریک بچهتون رو یماسم ها کالس نرفتند تا مدرسه ها و معلمها شدید. به هر حال بچهدیم اطالعات. گفتند شما با کالس نرفیر
 «تعطیل شد. دو نفر از همکاران رو خییل تهدید کردند. 

 و حمایت خود را از همکارنش اعالم کرد. 
ی

 :او نوشتیک معلم زن یگ از مدارس جنوب کشور با انتشار پیایم همبستگ
دانم که در کنار دانش آموزان و همکاران حق ام اجازه نداد در دفتر مدرسه تحصن نمایم، اما وظیفه خود یمکه مدیر مدرسهبا وجودی»

 «طلبم در تمام نقاط ایران باشم. مدرسه برای دانش آموزانم شای نور و امید است. 
 :معلم یگ از مدارس سقز نوشته است

ز ارسال ها هم ااین دو روز از سوی حراست ادارات برای ارسال اسایم معلمان متحصن در فشار بودند و اکتر آن مدیران مدارس در »
 از همکاران خواهش کردند عکس ارسال نکنند تا آنهای گوناگون خودداری کردهاسایم به بهانه

ً
ن است که بعضا ها هم اند؛ برای همی 

ند.   «مورد باز خواست قرار نگت 



اض به شکوب و کشتار دانش آموزان، دانشجویان و  یک معلم جدیداالستخدام در آموزش و پرورش با انتشار پیایم اعالم کرد در اعتر
 :دهد. او نوشتمعلمان از کار استعفا یم

تربیت و باشم، جای دانش آموز کانون اصالح و خواهان عدالت آموزشر طبق استاندارهای جهاین در جای جای کشور عزیزم ایران یم»
 «زندان نیست جای دانشجو زندان نیست جای معلم و استاد مدرسه و دانشگاه است نه زندان. 

انه در حایل که ترانه در سنندج، دانش ستان دختر ها راهپیمایی کردند. در سقز، کردند در خیابانخواین یمرا هم« …برای»آموزان یک دبت 
 .پذیردد، ذلت نیممت  آموز یمدادند: داشآموزان شعار یمدانش

ن اعالم کرده که مدرسه های این های ابتدایی شهری و مهدکودکروابط عمویم اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد نت 
 .شنبه تا پایان هفته جاری، تعطیل استاز سه« برای مقابله با شیوع بیماری مشی آنفلوآنزا»استان 
اند ها در مرکز استان گیالن در شمال ایران، اعالم کردهها و رستورانسابقه، برخن کافهآن است که در اقدایم کمها از رشت، حایک از گزارش

وی انتظایم، تعطیل هستندچهارشنبه هم ن روز کشته شدن مهسا امینن تحت بازداشت گشت ارشاد نت   .زمان با چهلمی 
 

وهای حکومنر را نشان یمیک گزارش ویدئویی از تهران، مقاومت مردم در مقابل  دهد. در حایل که ماموران نظایم با لباس رسیم به نت 
ضان شلیک یم  .کنندها مقابله یمکنند، جوانان با دست خایل با آنسمت معتر

ضان در حال دویدن را ن وهای حکومنر به شمار قابل توجیه از معتر اضات شامگایه در قزوین، حمله نت  شان یک گزارش ویدئویی از اعتر
 .آیددهد، در حایل که صدای شلیک یمیم

 .رسددر منطقه آریاشهر در تهران، صدای آژیر به گوش یم
اندازی یم ضان تت 

وهای نظایم به معتر  .کننددر خیابان سپهساالر در مرکز تهران، نت 
ضان را نشان یم کننده که یونیفورم رسیم به ر شلیکدهد. مأمو یک گزارش ویدئویی از قزوین، شلیک مستقیم ماموران حکومنر به معتر

وضوح تن دارد، ش و صورت خود را پوشانده است، اما در کنار او چهره چند مامور دیگر که باتوم و اسلحه و دستبند همراه دارند، به
 .شوددیده یم

وهای یگان ویژه را به تصویر یم ن شماری از نت  کنند. در ویدئو صدای زین شنیده یمرو شلیک کشد که به روبهگزارش تصویری از مشهدنت 
 «!نزن»گوید: شود که خطاب به آنها یمیم

ن پرتاب یک گزارش ویدئویی دیگر از تهران نشان یم دهد شهروندان برای مقابله با مأموران حکومنر از باالی پشت بام اجسایم را به پایی 
 «آور زدند. گاز اشک»گوید شود و راوی یمکنند. در این ویدئو صدای شلیک شنیده یمیم

آباد در مرکز تهران گاز اشک وهای حکومنر در تهران به داخل یک مدرسه در منطقه امت   .آور شلیک کردندنت 
وهای یگان ویژه را نشان یمگزارشر دیگر از کرمان، شمار قابل ها بسته دهد که در خیابان حضور دارند در حایل که مغازهتوجیه از نت 

ن  است. پیش  .هایی از اعتصاب کسبه در این شهر رسیده بودگزارشتر نت 
ت عیل»دهد که پایگاه بسیج مسجد یک گزارش تصویری از گرگان نشان یم ازی در آتش یم« حضن  .سوزددر بلوار صیاد شت 

ض حمله یم وهای بسیج و حراست با همکاری هم به دانشجویان معتر  .کننددر دانشگاه بهشنر تهران، نت 
ض در خیابان حمله کردهدر چهارراه ش وهای حکومنر به مردم معتر ن نت  یز نت  اند. یک گزارش ویدئویی فرار مردم از دست مأموران هناز تتر
ضان آنرا نشان یم فیر »ها را دهد و معتر  .کنندخطاب یم« شر

 ویدئویی با عنوان 
ن اده در مقابل پایگاه بسیج هنگام فیلم گرف»همچنی  ن ین علت  ن لحظه کشته شدن شت  های اجتمایع مورد در شبکه« یر

اضات   .شهریور است، اما در ساعات گذشته انتشار یافته است 31توجه قرار گرفته که مربوط به اعتر
اضات فیلم یم ن در حال گذر از اعتر اده از داخل ماشی  ن ، خانم علت  ن هنگام به سمت او شلیک بنا بر این گزارش ویدئویی د که در همی  گت 

اندازی، او جان خود را از دست یمشود و بر اثر ایم  .دهدین تت 
 

 



 
های بر اساس گزارش دانشگاه کشور ادامه پیدا کرد.  از  بسیاریشنبه با برپایی تجمع و شعارهای ضدحکومت در تظاهرات شاشی، روز سه

اضات دانشجویی روز سه
، اعتر ،کم در دانشگاه، دست1401آبان  3شنبه ویدئویی الزهرا، دانشگاه آزاد واحد جنوب  های عالمه، بهشنر

)قلعه حسن خان( در استان تهران، دانشگاه تهران، دانشکده فنن و ادبیات دانشگاه تهران، یادگار، ولیعض، آزاد پونک، و آزاد شهر قدس
اهواز، حکیم  شاپور()جندیهای دامغان، شهرکرد، قم، چمرانفردوش مشهد، علوم پزشگ مشهد، علوم پزشگ همدان، و دانشگاه

واین بابل، و ساری جریان داشته است وار، اردبیل، یزد، کرمان، اصفهان، دانشگاه نوشت  ن  .ستر
اضات دانشجویی دست

دانشگاه ایران در جریان  23کم در در آستانه برگزاری مراسم چهلم کشته شدن مهسا امینن در بازداشت، اعتر
ضان علیه رهتر جمهوری اسالیم شعار یم

ن گزارشدهند. هماست و معتر  .ها در مشهد استنشانها حایک از تجمع آتشچنی 
ض علیه بیت رهتر  ن سپاه پاسداران شعار دادنداسالیم و هم حکومتدر دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشجویان معتر  .چنی 

ض در دانشگاه  ن پای با نشان دادن نمادین یک کودک کشته شده در ک« عالمه طباطبایی »دانشجویان معتر فن، در حایل که بر زمی 
 «. غرق خون این وطن، کودکان در کفن»دهند: کوبند، شعار یمیم

ان و پشان تفکیک جنسینر را شکستند و با پهن کردن سفره در محوطه دانشگاه، غذایشان را کنار  واین بابل دختر در دانشگاه نوشت 
 .همدیگر خوردند

ن تفکیک جنسینر سالن غذاخوری یک ویدئوی دیگر از دانشگاه علوم کشاورزی  و منابع طبییع ساری، شادی دانشجویان پس از شکسیر
 .دهدرا نشان یم

ن با وجود بارش باران، غذای خود را در کنار هم در حیاط ضف کردند  .دانشجویان دانشگاه علوم پزشگ مشهد نت 
 «!دیگه بای بای بسیچر با خاک ایران»دهند: دانشجویان شعار یم« شهید بهشنر »در دانشگاه 

 «. هر یه نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه»دانشجویان در شهرکرد، مرکز استان چهار محال و بختیاری، دانشجویان شعار دادند: 
ض شعارهای در دانشگاه چمران )جندی شاپور( اهواز ده و « ها، مهسای بعدی از شماستآهای آهای نشسته»ها دانشجوی معتر

 .دادند« آزادی آزادی آزادی»
 

 
 

ان حجاب بر ش نداشتند، شعار دادند: در دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، شمار قابل توجیه از دانشجویان که در میان آن ها برخن دختر
 «. امسال سال خونه، سید عیل شنگونه»

وین حاخر « برای آزادی»ها ترانه دانشجویان دانشگاه الزهرا در تهران، در مقابل بسیچر  اضات شاشی جاری پو شر ر را که به نمادی از اعتر
 .خواین کردنددر ایران تبدیل شده، هم

ن در دانشگاه های قم دانشجویان دختر و پش با بردن غذاهایشان به محوطه باز دانشگاه، در کنار هم غذا خوردند. در دانشگاه دامغان نت 
 .دانشجویان تفکیک جنسینر سالن غذاخوری را شکستند

ان دانشجو یر در یزد ن
ن دختر  .اعتنا به تفکیک جنسینر به سالن غذاخوری پشان رفتندت 

ک، شعار   .دادند« آزادی آزادی آزادی»در اردبیل دانشجویان با غذا خوردن در یک سالن مشتر
 . دادندش « آزادی آزادی آزادی»ها دختر و پش دانشجو در سالن غذا خوری در کنار هم شعار در دانشگاه فردوش مشهد، ده

ان مقنعهده چرخانند، اند و باالی ش یمهای خود را از ش درآوردهها دانشجو در دانشگاه علوم پزشگ همدان، در حایل که شماری از دختر
 .دهندآزادی آزادی آزادی یم»شعار 

ن دانشجویان برای آزادی شعار دادند  .در دانشگاه آزاد واحد پونک تهران نت 
وهای یگان ویژه را در حوایل دانشگاه آزاد واحد یک گزارش ویدئویی ک ه از داخل اتوموبیل در حال گذر گرفته شده، حضور پرشمار نت 
ح ویدئو نوشته شده، جنوب تهران نشان یم دانشجوها داشتند فرار »و « در دانشگاه را به روی دانشجوها بسته بودند»دهد. در شر

 .کردندیم



 نشگاه تهران: بیانیه جمیع از دانشجویان شش دا
ن روز کشته ک منتشر کردند و )ژینا( امینن بیانیهشدن مهسا جمیع از دانشجویان شش دانشگاه بزرگ تهران به مناسبت چهلمی  ای مشتر

اند و دانشجو را قرباین این ها، پادگاین در قامت دانشگاه ساختهبا همکاری مستقیم حراست دانشگاه»نهادهای امنینر را متهم کردند که 
 «اند. شکوب شدید قرار داده

اضن خود را تا »اند که دانشجویان در بیانیه خود اعالم کرده ن خاطر حضور اعتر فرصنر برای فروخوردن اندوه خود نداریم و به همی 
تا پیام خود را یابیم آبان ماه با لباس سیاه در دانشگاه حضور یم 4های خود ادامه خواهیم داد و روز چهارشنبه رسیدن به تمایم خواسته
 «به گوش همگان برسانیم. 

، تهران، تربیت مدرس و عالمه طباطبایی شش دانشگایه هستند که دانشجویاندانشگاه کبت  یف، صنعنر امت  ، صنعنر شر شان های بهشنر
 .انداین بیانیه را امضا و منتشر کرده

ان دانش ، دختر را « هاسلطان قلب»اند و ترانه ابل یک نوازنده ایستادهآموز بدون حجاب در مقدر کرج، محدوده چهارراه طالقاین
 کنند. خواین یمهم

اضات پیوستند. اعتصاب شاشی دانشجویان از  ن به اعتر ، آزادی، دانشجویان نت 
ی

ش مردیم زن، زندگ ن مهر آغاز شده است.  4در ی  خت 
وهای امنینر بازداشت شدند. دانشجویان چند های خو ها یا حنر خانهها، خوابگاهتعداد بسیاری از دانشجویان در تجمع د از سوی نت 

ض و همدانشگاه ایران اعالم کرده اض به برخوردهای امنینر با دانشجویان بازداشت دانشجویان معتر ن مجازی شدن اند که در اعتر چنی 
کت در کالس  کنند. های درس خودداری یمآموزش، از شر

وهای امنینر از جمله یگان ویژه دانش ض را تهدید یمنت  ها بازگردند. دانشجویان کنند که اعتصاب را بشکنند و به دانشگاهجویان معتر
 دهد. های زندان پاسخ یمخواهانه جوانان کشور را با گلوله و میلهتحت فشارند و حاکمیت نا مسئوالنه فریادهای آزادی

توانا به کاالسازی آموزش و امنینر و نظایم شدن فضای  حاکمیت به جای باال بردن کیفیت آموزش و کمک به پرورش نسیل آگاه و 
دانشجویی از سوی دانشجویان با شکوب و خشونت مقامات  های گذشته تا کنون، هر گونه مطالبهها پرداخته است. از سالدانشگاه
هرو شده و فضای امنینر حاکم بر ایران دانشگاهروبه  .استتر کرده تر و تاریکها را رفته رفته تت 

ای است از شیوه حکمراین شان حکومت ها در مقایسه با بودجه آموزش عایل نمونهتخصیص بودجه سه و نیم برابری به سازمان زندان
کنم: اولویت بر شکوب است زیرا هدف بقای حکومت است نه رفاه شهروندان. برای ها در جمالت زیر خالصه یماسالیم که آن

کنند تا مبادا ناچار شوند شیوه گری را شکوب یمها پر شود. دادخوایه و مطالبهند و ابایی ندارند زندانشهروندان ارزشر قائل نیست
 را تغیت  دهند

 .حکمراین
ن »تصاویر منتشر شده در اطراف میدان  کنند و شعار دهد شماری از شهروندان در خیابان راهپیمایی یمدر تهران نشان یم« امام حسی 

 .شودها حمایت یمام با بوق زدن ممتد از سوی رانندهدهند. این اقدیم
و تهران شعار  ه»و « مرگ بر دیکتاتور»زنان در متر  .دادند...« خور بسیچر جت 
، روز سه ن اض به کم بودن دستمزد خود تجمع و تحصن برگزار کردندنشانشنبه شماری از آتشدر مشهد نت   .ها در اعتر

طلب، در نسبت با طبقات فرودست خواه و برابریتر مردم آزادییان، روشنفکران و از همه مهمهای کارگران، زنان، دانشجو جنبش
 توانند که قادر به تغیت  وضع موجود هستند. جامعه است که یم

اضات در شاش کشور، گزارشهم ش اعتر ن امروز چهازمان با گستر رشنبه های تصویری حایک از این است که کارکنان پاالیشگاه تهران نت 
 .انداعتصاب کرده

ویدئویی از کارکنان اعتصایر در  .کارگران پاالیشگاه تهران در روز چهارم آبان دست از کار کشیدند و در محوطه پاالیشگاه تجمع کردند
 :دهدها را محوطه پاالیشگاه نشان یمهای اجتمایع منتشر شده که حضور جمیع آنرسانه

گزاری دولنر ایرانا به نقل از  گوی پاالیشگاه تهران شاکر خفایی اعتصاب را انکار کرد و نوشت: اعتصایر در کار نیست، فقط سخن ختر
 «وگوی صنفن بود. یک گفت»

اضات شاشی شهریور  ها و مراکز مربوط به صنعت نفت تشدید شده است. اعتصاب ، فضای امنینر پاالیشگاه1401پس از آغاز اعتر
اضات شاشی به شدت شکوب شد و سلویه و بخشای صنعت نقت در عکارگران پروژه  با اعتر

ی
هایی از پاالیشگاه آبادان در همبستگ

ده کارگران را در ی  داشت. بیش از 
ی گستر  .برندها هنوز در زندان به ش یمکارگر دستگت  شدند که تعداد نامشخیص از آن  200دستگت 

و تهران و حومه با انتشار بیانیه 3 ان متر  .ای به حمایت از مطالبات و مبارزات مردم برخاستندآبان راهتر
ن روز مرگ مهسا امینن توسط حکومت صادر شده و در آن آمده است و تهران و حومه به مناسبت چهلمی  ان متر  :بیانیه اتحادیه راهتر

و تهران و حومه ضمن عرض تسلیت به خانواده» ان متر اض شدید خود ر ما جمیع از راهتر ا به کشته شدن تعداد زیادی های داغدار؛ اعتر
مندان، معلمان، دانشجویان، دانشوطناناز هم آموزان اعالم میداریم و خواهان تبعیت مان و بازداشت فعاالن سیاش، کارگران، هتن

ن اعالم مینماییم مثل همیشه و با تمام توان هایی که در جامعه ایراین پذیرفته شدهحاکمیت به ارزش در کنار مردم اند، هستیم و همچنی 
 عزیز کشورمان هستیم و 

یز اعتصاب خود را که از دوشنبه  کت موتورسازان تراکتورسازی تتر اند، ادامه دادند. کارگران خواستار اصالح آبان آغاز کرده 2کارگران شر
 .بندی مشاغل، و افزایش دستمزد هستندطرح طبقه



ت هم با خواست افزایش دستمزد مقابل دفتر این سازمان در تهران تجمع آبان گرویه از کارکنان سازمان محیط زیس 3شنبه روز سه
 مسئوالن پایان یافت

ی
 .کردند. تجمع کارکنان محیط زیست با وعده رسیدگ

 

 
 1401آبان  3شنبه ها در مشهد، سهنشانتحصن آتش

 
ن آوردن تصاویر و بیلبوردهای خمینن و قاسم  ضان در حال پایی 

سلیماین در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در ویدیوی دیگری، معتر
ن آوردن این تصاویر یمدیده یم ت»کند شوند و دانشجویان کیس را که اقدام به پایی   .خوانندیم« باغت 

اضات دانشجویی دست 4در روز چهارشنبه 
های تهران دانشکده زبان و ادبیات، دانشکده کشاورزی و دانشکده کم در دانشگاهآبان اعتر

، واین بابل، آزاد یزد، علوم پزشگ زاهدان، محقق  فنن ، الزهرا، آزاد سوهانک، علم و فرهنگ، آزاد اهواز، کرمان، آزاد همدان، نوشت  بهشنر
وار، هتن و معماری پارس، آزاد ا ن از، ستر  کرمان، آزاد شت 

یز، آزاد بروجرد، آزاد واحد شمال تهران، دانشگاه باهتن راک، اردبییل، دانشگاه تتر
 .آباد، آزاد کرج، علوم و تحقیقات تهران، و بوعیل همدان جریان داشته استشگاه یزد، آزاد نجفدان

وهای مسلح یگان ویژه است. آنان بخیسر از شیشهویدیویی هم از منطقه کوی دانشگاه منتشر شده که نشان های خوابگاه دهنده نت 
ند و با دادن فحش رکیک به دانشجویان داخل خوابگاه هدف یمشان را به سمت طبقه همکف و شکنند، سالح دستپشان را یم گت 

ون»گویند: یم  «!بیا بت 
ن تا محلهاز صبح امروز در تهران، از محله ها ها سکونت دارند به خیابانهایی که طبقه متوسط و فرودست در آنهای ثروتمند نشی 

ی کارگزاری اقتصاد بیدار آمدند. کانال تلگرایم و نیم روز چهارشنبه به  11گران تاالر بورس اصفهان از ساعت معامله که  اعالم کرد  ختر
اض به وضعیت بازار شمایه دست از کار کشیده و معامله نیم ن اخباری از اعتصاب کارکنان تاالرهای تهران و کنند. پیشنشانه اعتر تر نت 

یز منتشر شده بود.  حال یط کردن ست  نزویل است و یط سه روز کاری اخت  حدود چنان در شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، هم تتر
ن  258هزار واحد کاهش یافته و به یک میلیون و  40 تر از رقم ثبت شده برای آن در آغاز سال جاری خورشیدی هزار واحد رسیده که پایی 

 .است
اضاتزمان تصاویر دیگری نشان یمهم ده شکل گرفته است و مردم شعار   دهد که در امت  آباد و خیابان قرین تهران اعتر آزادی »گستر

اضن شکل گرفته استش یم« مرگ بر دیکتاتور»و « آزادی آزادی  .دهند. در خیابان سعدی شمایل هم تجمعات اعتر
ن حضور، پاساژ عالالدین و بازار کامپیوتردر منطقه بازار تهران و کسبه خیابان الله ضان تعطیل کردن مغازهبا  زار، امی  های خود به معتر

 اند. پیوسته
ن حضور تهران همه مغازه اضن ش یمدر امی  دهند. شماری از کسبه بازار بزرگ تهران و بازار طالفروشان ها بسته شد و مردم شعار اعتر

 .هم به اعتصابات شاشی پیوستند
ق و جنوب و غرب تهران تجمعا یر در روز روشن شکل گرفته است. میدان تجریش، ستارخان، خیابان تقریبا در تمام مناطق شمال و شر

داماد از مناطفر هستند که فیلم ها منتشر شده هایی از تجمع مردم در آندالوران، گیشا، خیابان ظفر، خیابان دولت، سهروردی، بلوار مت 
 .است

ن و بشکه پرت ن تعدادی از ساکنان تهران به اب کردند. همدر باغ سپهساالر تهران مردم از پشت بام روی ش ماموران مت  ختر « زمانه»چنی 
، روبه يعنر ن روی بيمارستان ايرانمهر، بنن دادند که در محله و خیابان شر شگ نت  ن هاشم و پاسداران باالی گلستان دهم دانشكده دندانت 

 .اندمردم به خیابان آمده
بینیم که ماموران امنینر در روز روشن به منطقه سعدی تهران هجوم برده و های اجتمایع منتشر شده یمدر یگ از ویدئوها که در شبکه

ضان ها توسط ماموران انجام یمکنند. بسیاری از تخریبموتورهای پارک شده شهروندان را تخریب یم شوند تا وانمود کنند معتر
ضان به سوی ماموران یم  .کنندها فرار یمست آندوند و ماموران از دخرابکارند. در ویدئوی دیگری معتر

ضان منتشر شده است ی یگ از معتر  شهر اصفهان ویدئوهایی از تجمع مردم و دستگت 
ن  .در شاهی 

ن مشهد مردم شعار مرگ بر دیکتاتور شدادند و به خیابان  .ها رفتنددر خیابان فلسطی 



ض در خیابان، برخن ماموران یگان ویژه را کتک زدند  .در قزوین زنان معتر
ض دیده یم در یک  .شودویدئو از بابل مازندران، شلیک ممتد ماموران به سمت شهروندان معتر

وی  یز مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور تجمع کردند. در فیلیم از زنجان یک دختر بدون حجاب اجباری روی سقف خودروی نت  در تتر
 .شودانتظایم دیده یم

از، ارومیه، کرج، قم، بروجرد، ها نقطه تهران، تظاهرات شاشی بعالوه بر ده یز، مشهد، قزوین، شت  ه شهرهای دیگر از جمله رشت، تتر
ش یافته است.   بجنورد، کرمان، اراک و مریوان گستر

 
اضات در شماری از دانشگاههم ن روز کشته شدن مهسا امینن در بازداشت، اعتر  .های کشور ادامه داردزمان با برگزاری مراسم چهلمی 

ض شعار دادند: در دانشکده ت از شماری از دانشجویان معتر  «ها، مهسای بعدی از شماستآهای نشسته»وانبخیسر شت 
ض حمله یم وهای بسیج و حراست به دانشجویان معتر  .ها را بازداشت کنندکنند تا آندر دانشگاه بهشنر تهران، نت 

زار، کارکنان پاالیشگاه تهران، کسبه خیابان ایرانشهر، و ن، کسبه اللهها، در تهران کسبه پاساژ عالالدین، کسبه خیابان دالورابنا بر گزارش
ن گزارشاند. همتاالر بورس اعتصاب کرده هایی از اعتصاب تاالر بورس اصفهان، بازار کرمان، کسبه رشت، کارکنان فوالد بوتیا کرمان، چنی 

از، و مهاباد منتشر ش  .ده استاعتصاب کسبه اراک، فلکه احمدآباد، سنندج، شت 
ضان را در نزدیگ سازمان نظام پزشگ تهران به تصویر کشیده است ن تجمع پرشمار کادر درمان و معتر  .یک گزارش ویدئویی دیگر نت 

 

 
 

ن گزارشهم آبان پزشکان و کادر درمان، محمد رازی، قائم مقام  4ها حایک از آن است که در ی  حمله و برهم زدن تجمع چهارشنبه چنی 
 .نظام پزشگ تهران، از سمت خود استعفا کرد سازمان

ن منتشر شده  های تلخ و از یادنرفتنن شاهد صحنه»آمده که  منتسب به استعفای محمد رازی قائم مقام نظام پزشگ تهران،در میر
وهای امنینر با خانم ن یم« های پزشکنت   .اندکشیدهبوده و دیده است که یگ از پزشکان زن را روی زمی 

اضن پزشکان پایتخت در مقابل علویا اندازی و حمله به تجمع اعتر اض به تت  ن، رییس نظام پزشگ تهران و عضو هیات مدیره آن در اعتر
 سازمان پزشگ قانوین در تهران، از مقام خود استعفاء کرده است. 

ن روز کشتهماه و همامروز چهارم آبان ، شمزمان با برگزاری مراسم چهلمی  اری از پزشکان در تهران با برگزاری تجمیع در شدن مهسا امینن
اضن زدند و شعارهای  ضان حمایت کردند و دست به تجمع اعتر توپ، »و « آزادی، آزادی، آزادی»برابر ساختمان پزشگ قانوین از معتر

 ش دادند. « تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه
ن استعفای کوتاه خود نوشته:  که در حال حاضن امکان ر از اعتمادی که به اینجانب داشتید؛ به دلیل اینبا سالم و تشک»»علویان در میر

 «روم. محّوله خود را ندارم، ضمن استعفا از ریاست، از عضویت در هیات مدیره هم کنار یم انجام تکالیف قانوین و 
ه از تجمع امروز پزشکان، صدای چندین تت  به گوش یم ضان در در ویدئوهای منتشر وهای امنینر رسد و معتر واکنش به این اقدام، علیه نت 

 دهند. شعار یم
ضان با تفنگگزارش شک زن از ای مخابره شده که در یگ از آنهای ساچمههایی هم از شلیک به معتر ن ها از جراحت شدید یک دندانت 

 ناحیه چشم، جزییایر منتشر شده است. 
ضان های این تهنوز درباره جزییات کامل حوادث و شمار زخیم ی منتشر نشده و مشخص نیست چه تعدادی از معتر اضن ختر جمع اعتر

وهای امنینر با درخواست پزشکان برای برگزاری این تجمع موافقت نکردند و با مقاومت پزشکان اند، اما گفته یمآسیب دیده شود نت 
وهای امنینر در آور کردهاقدام به شلیک گاز اشک آباد تهران منتشر شده است.  اند. ویدیویی از حضور پرشمار نت   منطقه امت 



ام به جامعه »ها در اطراف ساختمان نظام پزشگ تهران، محمد رازی، قائم مقام این سازمان ختر داد زمان با تنشهم به دلیل عدم احتر
ن در این سازمان را داشتند  استعفا داده است. از این سمت « پزشگ و هتک حرمت به پزشکاین که قصد برگزاری تجمیع مسالمت آمت 

گزاری ایلنا گفته  دلیل دیگر این استعفا تعدی به خانه پزشکان و امنینر کردن فضای اطرف سازمان نظام پزشگ و دانشگاه »رازی به ختر
 «بود. 

 ندادند.  نه تنها اجازه برگزاری تجمع را ندادند بلکه درهای سازمان نظام پزشگ را بسته و اجازه ورود به پزشکان را هم»او گفته 
ضان که امروز زخیم شدند. به وهای امنینر از گلولهنظر یمتصاویری از دونفر از معتر  ای استفاده کرده است. های ساچمهرسد نت 

ضان حمایت کردند و بسیاری از آنان از گزارش پزشگ قانوین درباره علل جان  ، از جمله جامعه پزشکان بودند که از معتر در روزهای اخت 
ن   مهسا امینن انتقادات شدیدی کردند. باخیر

از منتشر شد که آقای ماه در شبکهروز دوشنبه، دوم آبان  شت 
، پزشک شاغل در پزشگ قانوین های اجتمایع ویدئویی از مهران فریدوین

ن شده برای فوت مهسا امینن مدنظر تائید پزشکان این سازمان نیست.  به هیچ»گوید فریدوین یم  «وجه علت تعیی 
لش بازداشت شد. اساس گزارشبر  ن این در متن ، پس از این سختن  های منتشر شده از ایران، فریدوین

اض به وضعیت فعیل و از جمله براساس گزارش ن در اعتر  این استان نت 
سلب استقالل »ها از استان کردستان، شش نفر از پزشکان قانوین

 استعفا دادند. « ها برای اظهارنظر تخصیصآن
ن مان ن دست به تظاهرات زدند. ند روزهای گذشته دانشجویان دانشکدهامروز نت  های پزشگ و پرستاری در شهرهای مختلف ایران نت 

ن یم« آزادی، آزادی، آزادی»ویدئویی از دانشگاه علوم پزشگ اصفهان منتشر شده که در آن دانشجویان شعار  ان دانشجو نت 
دهند و دختر

ن روشی و مقنعه خود و تکا اض خود را نشان یمبا برداشیر ن در دانشگاه آزاد علوم پزشگ تهران در ن دادن آن در هوا، اعتر  نت 
دهند پیشتر

ن تفکیک جنسینر به ویژه در سالن«زرگنده» اض زده بودند. ، برای شکسیر  های غذاخوری دست به اعتر
اضات کم سابقه است. تاکنون دست ری از جامعه پزشکان منتشر شده و آنان کم سه بیانیه از سوی شماحضور جامعه پزشگ در اعتر

اض  ن حق اعتر ن مسالمت»خواهان به رسمیت شناخیر  شدند. « آمت 
ن بیانیه خود در دو هفته گذشته را منتشر  اضات در ایران، سومی 

در آخرین بیانیه شماری از اعضای جامعه پزشگ در واکنش به اعتر
وهای امنینر کرده ها شدند. این اعضای هیات علیم در بیانیه خود  و عدم ورود به بیمارستاناند و در آن خواستار تغیت  رفتار نت 
 خواندند. « خیانت به کشور»را « برخوردهای قهری»

ن بیانیه پس از آن منتشر یم وهای امنینر به نوشته روزنامه اعتماد، سومی  ی در بخش »شود که نت  برای انتقال یگ از پزشکان بد حال بستر
 شوند. وارد یم« های تهرانارستانبه فضای یگ از بیم ژه،های ویمراقبت

 

 
 

 .اندهای درس حاضن نشدهاند و در کالسها اعتصاب کردهآموزان برخن مدرسهآبان، دانش 4امروز چهارشنبه 
ان دانشگزارش «  شنگونهامسال سال خونه، سیدعیل»آموز در خیابان شعار ها از تهران، خیابان سهروردی، حایک از آن است که دختر

 .کنندها حرکت یمدهند و مردم پشت ش آنیم
ضان با شعارهای  ه»،«امسال سال خونه سیدعیل شنگونه»در مرکز کامپیوتر ایران معتر ننگ »، و «خور آخرشه خوب بخوربسیچر جت 

 .تجمع کردند« ما ننگ ما رهتر الدنگ ما
گزاری هرانا، بیش از بر اساس تازه ن ختر ن در این مدت دستگت  شده هزار نفر  13 ترین تخمی  گزاری هماند. نت  ن در آمارهای در این ختر چنی 
وی وابسته به حکومت در این مدت منتشر شده است.  28اش اعالم کرده که گزارش کشته شدن حال بررش  نت 
ن بر ش راه راسنر شدگان را اعالم نکرده است، بلکه موانع بسیار اسالیم نه تنها آمار رسیم تعداد کشته حکومت آزمایی تعداد ی نت 
گویند که از سوی نهادهای شدگان یمهای برخن از کشته. از آن جمله خانوادهاست شدگان برای فعاالن حقوق بشر ایجاد کردهکشته

 رساین نکنند. شان اطالعامنینر تحت فشار هستند تا درباره عضو کشته شده خانواده



آموزان و نوجوانان در جریان تخصصان بهداشت روان کودکان در ایران نسبت به وضعیت سالمت دانشزمان بیش از هزار نفر از مهم
اضات جاری ابراز نگراین و از سایر روانشناسان، روان های مربوط به پزشگ، مشاوران، مددکاران و دیگر حرفهدستیاران روان پزشکان،اعتر

ننر را امضاء  اند این بیانیه بهداشت روان کودکان خواسته  کنند. اینتر
اض»در این بیانیه آمده است:  چه برای کودکان و ایم؛ آنآغاز شده شاهد حوادث ناگواری بوده 1401هایی که از شهریور در ی  اعتر

ن   «. ها بوده استمان رخ داد از ناگوارترین آننوجوانان شزمی 
وهای انتظایم و حمله»خصوص از در این بیانیه به مسئول به حریم کودکان و  ورود نت  مهاجمان ناشناس به مدارس، ورود افراد غت 

ب و شتم و بازداشت دانش وی شکوب و کشته شدن نوجوانان در مدرسه، ضن آموزان، استفاده از کودکان و نوجوانان به عنوان نت 
قانوین به کارکنان مدارس  آموزان از جمله در مدرسهدانش  دانششاهد در اردبیل، فشار غت 

ن
آموزان به جهت ارائه اطالعات و معرف

قانوین دانش وهای امنینر و اجبار غت  کت در برنامهنت   دستوریآموزان به شر
ی

 ابراز نگراین شده است. « های فرهنگ
ضان در نقاط مختلف به تغیت  نام ض نام بلوار های تبلیغایر حکومت ادامه یممعتر حجاب  دهند و در یگ از آخرین موارد، یک معتر
 . مشهد را به بلوار مهسا امینن تغیت  داد 

 
ضان در محله گیشا تهران در چهلم مهسا امینن منتشر شده  وهای امنینر به معتر ن از شلیک نت   .استویدیویی نت 

 

 
 

آباد تهران، هم ضان شعار در خیابان امت  ، معتر ن روز کشته شدن مهسا امینن سید ما همه »و « مرگ بر دیکتاتور»زمان با چهلمی  سید نتر نتر
 .دهندیم« با هم هستیم

، ویدئویی از نصب عکس
اضن اضات بر روی یک پل عابر پیاده منتشر های شماری از کشتهتوماج صالچ، خواننده رپ اعتر شدگان اعتر

 «نصاب رو هم اگه شناختید تگ کنید. »کرد و نوشت: 
های کوچک در خیابان و یا پارک حضور صورت فردی یا دستهدارند، به بریمها، زناین که حجاب اجباری را از ش با وجود همه شکوب

اض و مبارزه در این روزهاست. تصاویری از شعارنوییس زنان و مردان بر یابند. شعار نوییس و پخش شبیم نامه از دیگر اشکال اعتر
 .دیوارهای شهرها، منتشر شده است

ها هم شایت کرده است. در یک پادگان ارتش شبازان وظیفه دیوارها  علیه حکومت به پادگانهای اجتمایع، شعارنوییسبنا بر ختر رسانه
 .ای مزین کردندرا با شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه

اضات شدندای در خیاباننامهبا پخش شب« آموزان انقالیر تهراندانش»  .ها خواستار ادامه اعتر
ن شب  :نامهمیر

اض برای خیابان در  یا »  اعتر
 اعتصاب برای خانه در  یا 

 انقالب برای هم با  همه
 «است.  تر نزدیک گردن  رگ   از  انقالب

 
 به مردم یر 

روابط عمویم ها را وادار به تبعیت از حاکمیت خود کند. سالح، باز هم همانند گذشته آنحکومت تالش یم کند با لشکرکیسر
ق» « سپاه سلمان»، دو تن از کارکنان «تیغبسیچر جواد کیخا جهان»و « مهدی مالشایهپاسدار »اعالم کرد، « قرارگاه قدس جنوب شر

 .در استان سیستان و بلوچستان با اصابت گلوله افراد ناشناس کشته شدند
، در شبکههم ن وهای حکومنر از جمله یگ از پرسنل حکومنر چنی  در »های اجتمایع تصاویری منتسب به زخیم شدن دو تن از نت 

 « ان گلوگاهشهرست



ی  ، توسط »به نقل از منابع خود در کردستان گزارش داده است که « نگاوهه»سازمان حقوق بشر سانتیاگو سانچز گردشگر اسپانیایی
 «نهادهای امنینر جمهوری اسالیم در سنندج بازداشت شده است. 

ی استان خوزستان روز سه ، رییس کل دادگستر مرتبط با « پرونده 105»الم کرد که کیفرخواست شنبه اعبه گزارش ایسنا، عیل دهقاین
اضات در این استان صادر شده و افراد بازداشت اضات اعتر افراد »از کساین که او « عناض اصیل و لیدرها»شده و « پایش»شده در اعتر

 .اندخواند، تفکیک شده« هیجاین »و « خوردهفریب
، این پرونده ن شده است که « سه فقره آن»و برای محاکمه « داردمتهم  213»ها به گفته این مقام قضایی آغاز « زودیبه»وقت تعیی 

 خواهد شد
ی یم تن از آنها  1002اند، اما فقط هویت تن بازداشت شده 300هزار و  13گویند در شش هفته گذشته بیش از منابع حقوق بشر
 .مشخص شده است

ن از تجمع خانوادهگزارش ن از آنده در مقابل زندانشهای افراد بازداشتهای پیشی   .اندها حکایت داشتهها برای ختر گرفیر
، پس از آتشبرخن از بازداشت ن رونفر اند و این موضوع های خود تماس نگرفتهسوزی در اوین، هنوز با خانوادهشدگان، از جمله حسی 

 .ها را افزایش داده استنگراین 
 اعالم کرده که برای ی  

، در تویینر
ر
ی وضعیت این فعال حقوق بشر به مقابل زندانپدر آرش صادف )اوین( مراجعه کرده، اما به او گت 

 .اندجواب نداده
ن رونفر »، از «آرش تنها نیست»کید بر این که تا او با  به عنوان نمونه هایی از دیگر زندانیان سیاش نام برده که با « مجید توکیل و حسی 

 .اندهایشان تماس نداشتهخانواده
ن حیدریان و مسعود قلندری، در تویینر نوشت، دوشنبه شب یدریان، روزنامهجواد ح ن در »نگار در ایران، با اعالم ختر آزادی امی  امی 

ان کنندزندان دچار تشنج شدید شده و در بهداری زندان نتوانسته و او را را پس از انتقال به بیمارستان یاسوج « اند آسیب وارده را جتر
 .اندکرده« مثال آزاد»

ن حیدریان در بیمارستان، اعالم کرد که  ساعت بعد از تشنج از جا در رفته و درد  24کتفش به مدت »وی با انتشار تصویری از امی 
بلکه یک « اش اطالع ندادندحنر به خانواده»، اما با وجود این «کایه داشته، به غت  از مشکالت جسیم و روخ ناشر از زندانجان

ن اتفافر افتاده»اش با پدرش ختر داده که زنداین دیگر در تم ن چنی   .است« برای امی 
چون میلیتاریسم، پلیس، زندان، شکوب و سانسور اختصاص عرصه هایی همهای کشور را بهحکومت اسالیم ایران، بخش اعظم شمایه

ای پنج دانشگاه بزرگ مجموع اعتبارات هزینهبرابر  5/3ها اختصاص داده شده حدود ای که به سازمان زنداندهد. برای مثال، بودجهیم
های کالن اختصاص ها بودجهاست. به جای فراهم کردن رفاه و آزادی برای دانشجویان و سایر مردم، به زندان 1400تهران در الیحه 

 .دهندیم
هزار  ۶شود، به حدود ها تزریق یمزندان پویل که از بودجه عمویم به سازمان« های باز ایرانپایگاه داده»براساس نتایج یگ از تحقیقات 

برابر مجموع  3/5هاست. این بودجه های روزمره زندانهزار میلیارد تومان آن اعتبارات جاری و هزینه 5رسد که بیش از میلیارد تومان یم
 ای پنج دانشگاه بزرگ تهران است. اعتبارات هزینه

شود، تقریبا معادل ردیف بودجه این سازمان در اعتبارات میل ها تزریق یمه سازمان زنداناما حجم اعتبارایر که در البالی بودجه استاین ب
میلیارد تومان  400هزار  3، حدود 1400ها در سال کنند بودجه جاری و عمراین سازمان زنداناست. به این معنا که بسیاری تصور یم

 است. 
ماه زندان عیل محمدی، رییس سازمانهای ایران بسیار است. غالمهای زندانزنداین  جمعیت گزاری دانشجویان  1401ها در تت  به ختر

، زنداین در زندان ن جهاین  .های کشور وجود داردایران)ایسنا( گفت که در جمهوری اسالیم باالتر از حد میانگی 
 

از دست  برجای گذاشته است. « پانزده کشته»م کدر این روز، دو واقعه مهم و دلخراش دیگری در ایران رخ داد: حمله در شاهچراغ شت 
گزاری دولنر ایرنا، ادعا کرده است که در یک  از « حمله تروریسنر »ختر اند. و تعدادی زخیم شده نفر کشته شده 15در شاهچراغ شت 

ی در ایران شمار زخیم  . اند احتمال افزایش قربانیان این حمله وجود دارد نفر ذکر کرده و گفته 40ها را منابع ختر
ها و زوار آن دی وارد شدند و خادم 9ها با خودرو پژو به سمت حرم شاهچراغ رفتند و از در تروریست»ایرنا نوشته است در این حادثه 

وهای امنینر دو « ورودی را به رگبار بستند.   اند اما یک نفر فرار کرده است. نفر را در رابطه با این حادثه دستگت  کرده بنا بر این گزارش نت 
 آبان رخ داده است.  4دقیقه روز چهارشنبه  17:45های ایران این حمله ساعت به گزارش رسانه

از،   «دارای ملیت ایراین نیستند. »نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عایل امنیت میل ایران، مدیع شده مهاجمان به شاهچراغ شت 
از حمله کردهدقایفر بعد از این که اعالم شد سه مهاجم مسلح به شاهچراغ  اند، فرمانده پلیس استان فارس به صدا و سیما گفت که شت 

 «یک نفر بوده که دستگت  شده است. »مهاجم این حمله 
گزاری ی دو نفر و متواری شدن یک نفر دیگر ختر دادهاین در حایل است که ختر اند. فرمانده پلیس فارس، گفته هنوز آمار ها از دستگت 

 های این حادثه در دست نیست. خیمها و ز دقیفر از کشته
 بعد از انتشار ختر حمله به نقل از 

گزاری تسنیم وابسته به نهادهای امنینر حکومت، دقایفر عامل »نوشت « یک منبع آگاه امنینر »ختر
ی است که با سوءاستفاده از ناامنن  -حادثه تروریسنر شاهچراغ، عنض وهایر  ، دست به اقدام تروریسنر تکفت   «زده است.  های اخت 



ن هم ن بخشچنی  گزاری های رسیم ایران، با فروریخیر وپل آبادان در به گزارش ختر های دیگری از سازه به جا مانده از برج تخریب شده متر
 .محدوده خیابان سعدی، ماموران امدادی و خدمات رساین در محل حاضن شدند

براثر ریزش بخیسر از »آبان، گفت:  4شهرداری آبادان، روز چهارشنبه نشاین و خدمات ایمنن پور مدیرعامل سازمان آتشمجید فرهاین 
وپل، یک نفر جان خود را از دست داد.   «بقایای سازه متر

 یک خانم میانسال است که داخل خودروی پارک شده در محل حادثه بوده است که پیکر وی با حضور »پور افزود: مجید فرهاین 
ن
متوف

 «خل خودرو خارج شد. نشاین آبادان از داعوامل آتش
 پس از خارجوی با اشاره به این

ن
وهای آتش»های پزشگ آبادان شد، گفت: سازی تحویل فوریتکه متوف ات کامل در نت  ن نشان با تجهت 

 «محل حادثه مستقر شده و مشغول جستجو و امدادرساین هستند. 
وپل، به چند واحد مسکوین و به گزارش ایرنا، قسمت تجاری اطراف این سازه خسارات کیل وارد کرده اما به دلیل خایل  های فرو ریخته متر

 .از سکنه بودن این واحدها تنها یک نفر کشته شد و تا کنون نشاین از مجروح یا کشته شدن افراد دیگری یافت نشده است
، چند ساختمان مسکوین و چهار واحد تجاهم وپل در ضلع غریر

ن بر اثر ریزش بخش تخریب شده متر ری تخریب شدند که صدای چنی 
 .ناشر از این تخریب باعث ترس و وحشت مردم حاضن در اطراف این سازه شد

ده وپل در ضلع غریر باعث مسدود شدن خیابان سعدی در مرکز شهر شده استای از آوار بهحجم گستر
 .جا مانده از سازه فروریخته متر

و ها، همبر اساس گزارش ن ریزش قسمت غریر سازه متر پل به تعدادی از خودروهای در حال پارک در محل حادثه خسارات جدی چنی 
 .وارد کرده است

وهای امدادی برای اطمینان از ون کشیده شد که نت  ن زنده از زیر آوار بت  سالمت وی او را به مرکز   به گزارش ایرنا، یک مرد میانسال نت 
 .درماین آبادان انتقال داده اند
 زماین معاون هماهنگ پیش از این، اسداله حاخر 

ی
االنبیاء سپاه پاسداران و مسئول تخریب بخش فروریختۀ خاتم کننده قرارگاه سازندگ

وپل، در تاری    خ  نگار ایرنا گفته بود:  19متر وپل آبادان تخریب شده و پیش»مهر به ختر شود بینن یمتاکنون دو بخش از بقایای ساختمان متر
 خاتم االنبیاء بالفاصله او هم «در کمتر از یک ماه به اتمام برسد. عملیات تخریب سه قسمت بافر مانده 

ی
ن گفته بود که قرارگاه سازندگ چنی 

وپل آبادان در محل حضور یافته و بخش وپل  پس از وقوع حادثه متر مهندش کار را بر عهده گرفته و مسئولیت تخریب بقیه ساختمان متر
ده شده است ن به این قرارگاه ست  وپل از سازه خاض برخودار بوده و فاقد اصویل »ید کرده بود: او تاک .نت  با توجه به اینکه ساختمان متر

 «های مجاور آسیب نرسد. های مهندش خاص انجام شود تا به ساختمانمهندش است، تخریب آن باید به روش
وپل آبادان بخیسر از بافر  ن جان سازی سازه فرور شهریور در زمان سبک 23مانده ساختمان متر یخته بود که در جریان آن یک نفر دیگر نت 
وپل آبادان که دوم خرداد سال جاری رخ داد، بر اساس آمارهای رسیم،  11در ی  وقوع حادثه ریزش ساختمان  .باخته بود  43طبقه متر

ن مصدوم شدند 38نفر جان باختند و   .نفر نت 
 

 
 

شهریور توسط گشت ارشاد بازداشت و به مرکز  22بود،  از سقز به تهران سفر کرده اشساله که به همراه خانواده 22مهسا امینن نهایتا 
، مشهور به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. او ساعایر بعد با آمبوالنس به بیمارستان کشی برده شد و در بخش  پلیس امنیت اخالفر

ی شد و مراقبت  .شهریور جان باخت 25های ویژه بستر
اضات ن مهسا امینن در بازداشت گشت ارشاد از روز  در حایل که اعتر شهریور آغاز شد و با وجود  2۶در ایران در واکنش به جان باخیر

کنند تا حد امکان از ها ادامه دارد، مقامات جمهوری اسالیم تالش یمویژه دانشگاه روز، هنوز در نقاط مختلف کشور به 40گذشت 
ضان شانه خایل کنند و در  ن معتر یاتهام کشیر  .اندهای خشن روی آوردهمقابل به دستگت 

اضات از  اضات که پس از  .های کشور جریان داشته استشهریور آغاز شده و در همه استان 25دور جدید اعتر در جریان این دور اعتر
، «مرگ بر دیکتاتور» ،«ایمرگ بر خامنه»)ژینا(، از ش گرفته شده است، تا کنون شعارهایی از جمله مرگ تحت بازداشت مهسا امینن 

، آزادی»
ی

، «این آخرین پیامه، هدف خود نظامه»، «، عامل هر فالکت57فتنه »، «ای قاتله، حکومتش باطلهخامنه»، «زن، زندگ
ن خاک بر شی»، «کردستان، چشم و چراغ ایران»، «آذربایجان بیدار است، حایم کردستان است» ن برای روشی، تا گ چنی  ، «کشیر



روحت  رضا شاه،»، «وای به روزی که مسلح شویم»، «فکر نکنید امروزه، قرار ما هرروزه»، «ه توشی، آزادی و برابرینه روشی، ن»
 .داده شده است« شاد
ن جان ، بار دیگر فرصت را برای احیای جنبش زنانه فراهم ساخت و این بار زنان دوشادوش مردان با شعار  باخیر ، »مهسا امینن

ی
زن، زندگ

جامعه  ماندهعقبسننر و  ستم و تبعیض و  ساز دادخوایه شوند، بلکه موجب تغیت  نظمها آمدند تا نه تنها زمینهخیابانبه  «آزادی
 وجود آورند. یک جامعه آزاد و برابر و شایسته انساین بهگردند و 

، آزادی»اکنون چهل روز از آغاز جنبش 
ی

جتمایع، عروج این جنبش همگان را های اگذرد. مانند بسیاری دیگر از جنبشیم« زن، زندگ
ت ن در این زده کرده و امید به تغیت  را در بسیاری زنده کرد. هرچند که اکنون بیم و امید زیاد است و همحت   ابهامات و کمبودهایی نت 

ن چنی 
ن در یک جنبش فراگت  و همگاین دور از انتظار نیست.   جنبش وجود دارد. این ابهامات نت 

های اپوزیسیون های بعیصن جریانها و موج سواریهای فراگت  و اجتمایع، نگراین از دخالتهم و اساش در جنبشیگ موضوع بسیار م
ی و حاکمیتقدرت»های استفاده از این جنبش مردیم را در راستای پروژهکه قصد سوء های است. یا نگراین دیگر، دخالت دولت« گت 

وهای ناقدرت نویع تشکیل سیونالیسنر و شوونیسنر و راست است. نمونه تازه آن توسط رضا پهلوی و بهمند جهان از طریق برخن نت 
ن تالشها با حمایت برخن دولتدر عیاب مردم انقالیر و باالی ش آن« دولت در تبعید» های برخن استفادهها و سوءهاست. نتیجه چنی 

ی جز دامن زدن به یاس و ناامیدی مرد ن وهای اپوزیسیون، چت  ی انقالیر آنم و شکست جهتنت   ها. گت 
 و سازمان

ی
دگ متمرکز جنبش انقالیر ایران،فراگت  و گستر  ها نیازی ندارد و مهم از همه،«کرزای»دهد که ایران به یمنشان  ضاحتا  یایر غت 

 امعه ایران سناریوسازی کنند. ها، برای آینده جبه هیچ دولنر و جریانات اپوزیسیون اجازه نخواهد داد که از باالی ش آن این جنبش
 
ی

ی جمیع های فراگت  و جنبش کنوین ویژگ اض الگوهای رفتاری، شعارها و شیوه  اکنون . برخوردار است رهتر طور به در یک مکان، اعتر
وی یمیابد و مکانهای اجتمایع انتشار یمشی    ع توسط شبکه ن از این الگوها پت  شکنند.  های دیگر نت  از طریق ایجاد  تر بیش الگوها  گستر

 مبارزه و پیشو گفت
ی

ی و انتقال تجربیات خود در مورد چگونگ اض انجام یمگوها در فضاهای سایتر و  این جنبش فراگت  د. و شبرد اعتر
ی وجود ندارد که به ابالغ دستورها و طرز واحد تصمیم فراگت  است به این معنا که هسته  دازد و دارای چندین هستهالعملگت   ها بت 

ی تصمیم  . استگت 
ییک ویژه  مهم این جنبش بر خالف ادعاهای رهتر
ی

،گ ی طلبان فردی و یا تک حزیر ی در راس  و  است جمیع رهتر از آن جهت که رهتر
ضان وجود ندارد  ن بسیار سخت است. اساسا  هرم سازماین معتر ساختارهای  ادامه های جدید،جنبش شکوب این جنبش برای حاکمیت نت 

فت تکنولوژی، ساختار تشکیالیر شبکه کمکو به   نبوده و  تشکیالیر سننر   دارند نه عمودی.  اففر های اجتمایع و پیشر
وهای مسلح که عده    اند منتشر شدههای اجتمایع ویدیوهای مختلفن در شبکه توانایی  ،ایران و انتظایم حکومت اسالیم بسیاری از نت 

ضان را ندارند و با فرار خود، ضان واگذار یمعرص جبارا ا مقابله با معتر اکنون یک جنبش نوینن فرگت  و گستر  کهنتیجه اینکنند. ه را به معتر
لزل شده و زیر سئوال رفته  پدرساالر  است. بنیادهای ایدئولوژیک حکومت اسالیم در جریان اییابنده و بالنده ن و مردساالر، به شدت متن

  هستند. پرچمدار این جنبش انقالیر  و اینک جایگزین زنان است
ض در  ضان  101اند و دانشجویان ها آمدهشهر کشور به خیابان 119در این مدت، مردم معتر دانشگاه در شتاش ایران هم به معتر

اضات دانشجویی دستاند و در روز سهپیوسته
دانشگاه ایران در جریان بود ودانشجویان، علیه رهتر جمهوری  23کم در شنبه، اعتر

 .داسالیم شعار دادن
اض ش قابل مالحظهدر ادامه اعتر ها نقطه تهران، در است، عالوه بر ده ای پیدا کردههای چهلم مهسا امینن که با تاریک شدن هوا گستر

اضات در شبکه  ویدئوهایی از اعتر
ن  :های اجتمایع منتشر شده استاین شهرها نت 

از؛ ارومیه؛ کرج؛  یز؛ گرگان؛ اهواز؛ مشهد؛ قزوین؛ شت  قم؛ بروجرد؛ بجنورد؛ کرمان؛ اراک؛ بابل؛ آمل؛ زنجان؛ الهیجان؛ رشت؛ تتر
 اصفهان؛ بهبهان؛ آبادان؛ کرمانشاه؛ ایالم؛ اندیمشک؛ مریوان و... 

تردید با شنگوین حکومت اسالیم ایران، البته با قدرت انقالیر مردم، زیربنای روابط و مناسبات اجتمایع کنوین را دگرگون خواهد کرد یر 
ند و باز هم و در فرد وزی این انقالب، به هیچ فرد و جریاناین اجازه نخواهند داد از باالی ش مردم، حاکمیت را در سلطه خود بگت  ای پت 

ند. از هم  در خور انساین و آزادی مردیم که انقالب کردند در حاشیه قرار بگت 
ی

اکنون هدایت کنندگان این جنبش، به برابری زن مرد و زندگ
 و اجتمایع تاکید دارند. همه عرصه و برابری در 

ی
 های اقتصادی و سیاش و فرهنگ
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