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 قیام ژینا خاک سرخ: جغرافیا و روزشمار

 طه رادمنش

 نقاشی: عاطفه مهرورز
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ندارد. بلکه صرفا تلاشی است هر چند کوچک برای روایت روزشمار  بودنپیش رو داعیۀ جامع و مانعگزارش 

های قیام ژینا با محوریت پراکنش جغرافیایی آن. برای تهیۀ این روایت کرونولوژیک، با تطبیق روایت

و  های خبریو سایت ،های بدیل )آلترناتیو(و رسانه داخلی و خارجی )م ین استریم( های جریان اصلی  رسانه

ز روند ای نسبتا شفاف اتلاش شده تا چهرهشخص، چنین، مشاهدات میدانی و اولهمصفحات مجازی، و 

 . برای نشان دادن نقشۀ پراکنش و جغرافیای اعتراض این قیام به شکل تصادفیآغازین این قیام ارائه شود

(random) برای مکتوب کردن  نیز ای موسسۀ مطالعات جنگ ایالات متحدههای هوایی و ماهوارهاز عکس

 استفاده شده است.  هاگزارشخرده

 ساختمان در امینی)ژینا(  مهسا قتل پی در ۱۰۴۱ شهریور ۶۲ از که دانند؛ رخدادی می همگان ماوقع را

 امروز ادامه دارد. تا و شد شروع( امینی مهسا زادگاه) سقززنجیرۀ قیام از . شد آغاز اخلاقی امنیت پلیس

معترضان به  و ادامۀ خیزش سقز به تهران رسید. سپاری ژینا، نامش تبدیل به رمز شد.به محض به خاک 

 گرد آمدند( کسری بیمارستان نزدیکی در) تهران آرژانتین میدان حوالی در ۱۰۴۱ شهریور ۶۲قتل ژینا در 

 ادامه سقز در اعتراضات ،۱۰۴1 شهریور ۶۲ بعد روز در سپس. شد معترضان از چندتن بازداشت به منجر که

 .پیوستند اعتراضات این به دومینووار نیز دیگر شهرهای که بود پس آن از و کرد پیدا

 است. پوشش داده گزارش قیام را تا هفتۀ دوم آبانتوضیح: این 

 اول هفتۀ

 شهریور ۶۲

 صحنه کردستان، استان مرکز سنندج، و او زادگاه سقز، امینی، مهسا خاکسپاری از پس و شنبه روز از

 استفاده و تیراندازی به اقدام مردم، کردن متفرق برای امنیتی نیروهای که بود گسترده اعتراضی هایتجمع

 آن بالای سنگی روی دهدمی نشان سقز در امینی مهسا مدفن از شده منتشر تصویر. کردند آوراشک گاز از

 تو جان ژینا: »یعنی فارسی به که «رمز بیته ئه ناوت نامری تو گیان ژینا: »استشده نوشته کردی به

 را خود هایروسری مراسم، در حاضر زنان برخی امنیتی، فضای وجود با.« شودمی نماد یک نامت میری،نمی

 اعتراض اسلامی جمهوری حکومت به شعار، سردادن و کردی سرودهای خواندن با حاضرین و برداشتند سر از

 آزادی راه ژینا»: گفت و کرد توصیف جوانان شهید را او امینی)ژینا(  مهسا خالۀ ،در مراسم تدفین. کردند

 «.کرد باز مانبرای را

 شهریور ۶۲
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 مرگ» شعارهای و آمدند هاخیابان به شب یکشنبه مجددا ،ژینا قتل به اعتراض در سنندج مردم :سنندج 

 سر از را خود حجاب نیز ،زنان از گروهی و دادند سر «آزادی زندگی، زن،» و ،«... بر مرگ» ،«دیکتاتور بر

 اطراف در تظاهرات ینا .شد کشیده خشونت به امنیتیگرنیروهای سرکوب و ویژه یگان هجوم با که برداشتند

 مردم سوی به شورش ضد نیروهای سنندج بهمن ششم و فردوسی هایخیابان در و افتاد راه به اقبال میدان

 .کردند تیراندازی

در آذربایجان غربی نیز از روزهای ابتدایی قیام، به خونخواهی و دادخواهی مهاباد، شهر کردنشین : مهاباد

 ژینا برخاست و تا امروز با قدرت زیاد آتش خیزش را روشن نگه داشته است.

. رشت نیز تا همین «آزادی زندگی، زن،: »دادند شعار و کرده تجمع رشت در شهروندان از شماری :رشت

 لحظه صحنۀ خیابن را ترک نکرده.

موما، و دانشگاه تهران خصوصا، بعد از رخوت  ناشی از کرونا، بار دیگر ثابت ها عدانشگاه  :تهران دانشگاه

تعدادی از دانشجویان های حساس در تاریخ معاصر ایران زنده است. ها و بزنگاهکرد همچون تمام برهه

 «آزادی زندگی، زن،» چون هاییشعار دادن سر و یی در دستپلاکاردها با یکشنبه روزدر  تهران دانشگاه

 .کردند برگزار اعتراضی تجمع

 اجتماعی هایشبکه دربودند.  امنیتی نیروهای سنگین حضورنیز شاهد  مشهد و تهران مختلف شهرهای

 موهای و پیروی آئین گیسوبران همدردی و خشم نشانه به مردان و زنان از شماری که شد منتشر تصاویری

 .کردند کوتاه یا تراشیدند ته از را خود

 شهریور ۶۲

 امیرکبیر دانشگاه دانشجویان اعتراض

 و کردند تجمع امینی)ژینا(  مهسا قتل به اعتراض در امیرکبیر دانشگاه دانشجویان :امیرکبیر دانشگاه

 موفق که داشتند را تجمع به دادن پایان قصد دانشجویان به حمله با هابسیجی از تعدادیمتعاقب آن، 

 کی تا روسری، برای کشتن» ،«زنان علیه ستم تهران، تا کردستان از» جمله از شعارهایی دانشجویان. نشدند

 کن، حیا بسیجی» ،«گمشو برو بسیجی» ،«تهران تا کردستان از ایران، تمام خونین» ،«برسریخاک چنین

 دانشگاه این دانشجویان یانیۀب در .دادند سر «کشت خواهرم آنکه هر کشم،می کشم،می» و «کن رها مملکتو

 خود ستم کاخ هایپایه صباحی چند که گذشته دهه چهار قربانیان تمامی و مهسا قاتلان روزی: »استآمده

 .«شد خواهند سپرده ملت عدالت دست به اند،کرده بنا مردم خون سیل بر را
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 بیگاری،: »دادند شعار تجمع برگزاری با طباطبایی علامه دانشگاه دانشجویان :طباطبایی علامه دانشگاه

 همخوانی را عزیز شو همراه ترانۀ و «اختیاری پوشش آزادی، استقلال،» و «اجباری زن حجاب بیکاری،

 کردی به امینی )ژینا( مهسا نام با همراه آن روی که داشتند دست در پلاکاردی در طول اعتراض نیز. کردند

 «.مزبیته رهری، ناوت ئهتو نام: »بود شده نوشته

 رهایی: »دادند شعار تجمع برگزاری با مدرس تربیت دانشگاه دانشجویان از گروهی :مدرس تربیت دانشگاه

 «ماست جمع ما قدرت ماست، حق

 و غربی آذربایجان کرمانشاه، کردستان، استان چهار مختلف شهرهای در عمومی اعتصاب :عمومی اعتصاب

های خود را باز داران و کسبه مغازه، مغازهبازاریان و شد آغاز امینی)ژینا(  مهسا قتل به اعتراض در ایلام

 نکردند.

 نیروی وحشیانۀ حملۀ کشاورز برگزار شد که با بلوار و حجاب خیابان تقاطع در اعتراضی تجمع :تهران

 ایساچمه هایگلوله و آوراشک گاز شلیکبا  و پاسخ داده شد معترضین به هاشخصی لباس و انتظامی

باعث  انتظامی نیروی و انقلابی مردم  میان هایدرگیری معترضان و مبارزان را پراکنده ساخت.  )ب ردشات(

 و های زرهی سرکوبماشین متعاقب آن، و به آتش کشیده شود ویژه یگان سیکلت موتور دستگاه یک شد

 نشینی کردند. عقب پاشآب

 در. شد برگزار اعتراضی بزرگ هایتجمع کردستان استان شهرهای در دوشنبه روز :کرمانشاه و کردستان

 فضای شهر کلا امنیتی شد. مردم، حضور از جلوگیری برای هم کرمانشاه

 قتل و اسلامی جمهوری نظام علیه اعتراض امینی، )ژینا( مهسا یاد به شمع کردن روشن با رشت، در :رشت

 .دادند سر «بشه گم باید آخوند فشفشه تانک توپ» و «دیکتاتور بر مرگ» همچون شعارهایی و او آغاز شد.

 .کرد تیراندازی آنها به مردم کردن متفرق برای شورش ضد پلیس رشت در

 مأموران تیراندازی نتیجه در زهرایی دینا نام به ساله ۱۴ دختر یک در این شهر اعتراضات جریان در :بوکان

 تیراندازی معترضان به مستقیم طوربه بوکان، در شورش ضد و امنیتی نیروهای .شد مجروح شورش ضد

 نشین(.)همچون بیشتر مناطق کردنشین و بلوچ کنندمی

 اعتراضات به دنبال دوشنبه روز درنگاو( )هه کردستان بشر حقوق شبکه گزارش به :دهگلان و دیواندره

 ضدشورش پلیس تیر با محمدی محسن و لطفی رضا قدیمی، فؤاد هاینام به شهروند ۳ دهگلان و دیواندره

 .شدند کشته



Tajrishcircle.org 
 

5 
 

 جمهوری پرچم اعتراض نشانۀ به سقز مردم امینی)ژینا(  مهسا شدنکشته به اعتراضات جریان در :سقز

 .زدند آتش و کشیدند پایین را اسلامی

، شهر فرمانداری با حرکت به سمت امینی )ژینا( مهسا شدن کشته به اعتراض نشانۀ به مردم بیجار در :بیجار

 استفاده «باطله ولایتش قاتله ...» همچون شعارهایی از وپراکنی کردند به سمت درب اصلی فرماندهی سنگ

 .کردند

 این در که کردند برپا اعتراضی تجمع بانه مردم امینی،)ژینا(  مهسا شدن کشته جریان ادامۀ در :بانه

 آوراشک گاز از معترضین کردن متفرق برای امنیتی نیروی و شدند درگیر امنیتی نیروهای با اعتراضات

 .کرد استفاده

 نه غزه، نه» چون شعارهایی از معترضین تجمع این در .کردند تجمع اعتراض نشانۀ به هم کرج مردم :کرج

 .کردند استفاده «هستیم هم با همه ما نترسید نترسید» و «ایران فدای جانم لبنان،

 همچون شعارهایی از و کردند تظاهرات پل وسهسی نزدیکی در اعتراض نشانۀ به اصفهان مردم :اصفهان 

 .کردند استفاده «شو همراه شو، همراه»

 .کردند روشن شمع امینی )ژینا( مهسا برای شیراز بهار میدان در ایعده :شیراز

 

 شهریور ۶۲

 شهید دانشگاه دانشجویان ۱۰۴۱ شهریور ۶۲ شنبهسه روز در: تهران بهشتی شهید دانشگاه دانشجویان

 در. کردند تجمع ایران اسلامی جمهوری نظام ستم و ظلم و امینی)ژینا(  مهسا به قتل اعتراض در بهشتی

 ،«شمایی ما داعش غیرتبی بسیجی» ،«کشتار گشت ماشین بر مرگ» همچون شعارهایی اعتراضات این

 «پذیردنمی ذلت میردمی دانشجو» و «این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت» ،«باطله ولایتش قاتله ......»

 این زن دانشجویان همچنین .دادند «شرفبی شرفبی» شعار دانشگاه حراست و بسیجیان به خطاب و. دادند

 این پی در تهران دانشگاه .زدند آتش را خود هایمقنعه اجباری حجاب به اعتراضی حرکتی در دانشگاه

 .کرد اعلام تعطیل را آیندۀ هفتۀ دو هایکلاس اعتراضات

 شعارهایی و کردند تجمع صنعت و علم دانشگاه دانشجویان :تهران صنعت و علم دانشگاه دانشجویان

 .دادند سر «مبارک پیوندتان حراست ارشاد گشت» و «کشتار گشت ماشین بر مرگ» همچون
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 دانشگاه محل در کرج )تربیت معلم( خوارزمی دانشگاه دانشجویان :کرج خوارزمی دانشگاه دانشجویان

 «ارشاد گشت اعدام، استبداد، بر مرگ» و «شرفبی شرفبی» همچون شعارهای تجمع این در. کردند تجمع

 .کردند لگد پایشان زیر را ایخامنه علی عکس دانشگاه این دانشجویان از تعدادی همچنین .دادند سر

 تهران دانشگاه در اجباری حجاب به اعتراضی حرکتی در دانشجو زنان :تهران دانشگاه دانشجویان

 مهسای هانشسته آهای آهای» چونهم شعارهایی اعتراضی تجمع   این در .زدند آتش را خود هایروسری

 «کشت خواهرم آنکه هر کشممی کشممی» ،«برسری خاک ک ی تا روسری، برای کشتن» ،«شماست از بعدی

 .شد استفاده «میشیم تموم یکی یکی نشیم یکی باهم اگه» و

 میردمی دانشجو» همچون شعارهایی و کردند تجمع یزد دانشگاه دانشجویان :یزد دانشگاه دانشجویان

 .دادندسر  «پذیردنمی ذلت

 کردستان از» همچون شعارهایی و کردند تجمع هم تبریز دانشگاه دانشجویان :تبریز دانشگاه دانشجویان

 .دادند «استبداد این بر ننگ بیداد و فساد و فقر» و «لبریز گشته صبرمان تبریز، تا

 هر کشم،می کشم،می» همچون شعارهایی از تجمع این در :تهران فرهنگ و علم دانشگاه دانشجویان

 این دختران تجمع این پی در. کردند استفاده «پذیردنمی ذلت میردمی دانشجو» و «کشت خواهرم آنکه

 .برداشتند سر از را خود مقنعه اجباری حجاب به اعتراض نشانۀ به دانشگاه

 شهریور ۶۲ در امینی،)ژینا(  مهسا شدنکشته جریان ادامۀ در :اصفهان صنعتی دانشگاه دانشجویان

 .کردند تجمع اعتراض نشانۀ به نیز اصفهان صنعتی دانشگاه دانشجویان ۱۰۴۱

 باغیرت، بازاری» نظیر شعارهایی و کردند برگزار تجمع نیز تهران بازار بازاریان شنبهسه روز در :تهران بازار 

دادند. هر چند فارغ از بازاریان مناطق کردنشین، اعتراض  سر «شاد روحت امینی، مهسا» و «حمایت حمایت

مدت. هر چند یکی از عوامل مهم در کارانه بود و کوتاهدیگر مناطق، بنا به دلایلی محافظه و تحصن بازاریان 

اتی و پرداخت کارمزد به دولت دارکردن  اقلام  وارداض به طرح اجباری  شناسهاعتصاب بازاریان تهران نیز، اعتر

 بود.

 توسط تجمع این که کردند اعتراضی تجمع بازهم تهران مردم اعتراضات، روز چهارمین در :تهران

 امینی مهسا شدنکشته به معترضین از نفر دو .خورد برهم حدودی تا شورش ضد مأموران گلولۀ هایشلیک

 پی در .کردند نصب تهران صفوی نواب اتوبان در پیاده عابرپل روی بر را امینی مهسا بنر اعتراض نشانۀ به

 روحت شاه رضا» ،«دیکتاتور بر مرگ» چونهم شعارهایی از ۱۰۴۱ شهریور ۶۲ در تهران مردم اعتراضات
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دان تاریخ تماما ارتجاعی نیز به زبالهاین شعار  با بلوغ توده، رفته در فرآیند قیام ژینا، هر چند رفته - «شاد

 «گیریممی پس رو خونت میریم،می جنگیم،می» و «اختیاری حجاب آزادی، استقلال،» ،-فرستاده شد

 صدا به درپیپی را خود نقلیه هایوسیله بوق صدای معترضان تهران در اعتراضات ادامۀ در .کردند استفاده

 پل حوالی در معترضان ادامه، در .کردند روشن آتش خیابان وسط در کشاورز بلوار در معترضان .آوردنددرمی

 بر مرگ» شعار تهران تئاتر مترو ایستگاه در معترضان .کردند روشن آتش و کرده تجمع تهران حافظ

 و کلانتری سکانک شهریور ۶۲ شبنیمه در معترضان .دادند «ما الدنگ پلیس ما ننگ ما ننگ» و «دیکتاتور

 در .دادندسر  «خوایمنمی خوایمنمی اسلامی، حکومت» شعار تهران صادقیۀ در .کشیدند آتش به را سپاه

ای ؛ رویهدادند تغییر حجابی،بی خیابان به اسپری با را حجاب خیابان نام معترضان تهران، در اعتراضات ادامۀ

 ادامه در به مهسا به کرات دیده شد.، هایی که نام حجاب داشتندبا تغییر نام خیاباننیز، که در مناطق دیگر 

 .کرد قیچی را شموهای و برداشت خود سر از روسری الغدیر میدان در جوان دختری

 شعارهایی و کردند برپا اعتراضی تجمع پل وسهسی نزدیکی در اعتراض نشانۀ به اصفهان مردم :اصفهان

 سر دادند. «شماست از بعدی مهسای هانشسته آهای آهای» همچون

 شعارهای اعتراضات این در که کردند برپا اعتراضی تجمع هاخیابان در اعتراض نشانۀ به اراک مردم :اراک

 در سر داده شد. «کشت خواهرم آنکه هر کشممی کشممی» و «خوایمنمی خوایمنمی زورکی زور حجاب»

 گاز از معترضان کردن متفرق برای امنیتی نیروهای .شدند درگیر امنیتی نیروهای با اراک مردم، ادامه

 امنیتی نیروهای به خطاب معترضان معترضان، سمت به آوراشک گاز پرتاب از پس .کرد استفاده آوراشک

 اعتراضات، سرشناس باختگانجان از شاکرمی، نیکا مقارن همین زمان، .دادندسر  «شرفبی شرفبی» شعار

 .شد کشته سپس و مفقود تهران کشاورز بلوار نزدیکی در

 درگیر امنیتی نیروهای با زنجان مردم اعتراضات، پی در .کردند برپا اعتراضی تجمعنیز  زنجان مردم :زنجان

 .دادندسر  «شرفبی شرفبی» شعار امنیتی نیروهای خطاب معترضان و شدند

 با امنیتی نیروهای تبریز، در اعتراضات ادامۀ در .کردند اعتراضی تجمع خیابان در تبریز مردم: تبریز

 .کردند مسدود را هاخیابان و زده آتش را زباله هایسطل اعتراض نشانۀ به هم مردم .شدند درگیر معترضان

 .کند جا از اعتراض انۀنش به را مداربسته دوربین تبریز در معترض یک

 اعتراضات این در. کردند پابه تجمع اعتراض، نشانۀ به ایلام مردم مردمی، اعتراضات چهارم روز در :ایلام

 .دادند سر و «شاد روحت شاه رضا» ،«.... بر مرگ» چونهم شعارهایی
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 کشممی کشممی» ،«هستیم هم با همه ما نترسید نترسید» همچون شعارهایی از اعتراضات این در :همدان

 .کردند استفاده «دیکتاتور بر مرگ» و «خاک زیر کشیمتمی ضحاک، .....» ،«کشت خواهرم آنکه هر

 الدنگ پلیس ما ننگ ما ننگ» و «شرفبی شرفبی» شعار امنیتی نیروهای با شدن درگیر از پس معترضان

 به همدان زنان .کرد استفاده آوراشک گاز از معترضان کردن متفرق برای شورش ضد نیروهای .دادندسر  «ما

 .برداشتند خود سر از روسری اجباری حجاب به اعتراض نشانۀ

 احمدآباد محلۀ در مشهد مردم امینی، مهسا شدن کشته پی در مردمی اعتراضات روز چهارمین در :مشهد

سر  «بشه گم باید آخوند فشفشه تانک توپ» و «نبینی رو رهبری بمیری .....» شعار و آمدند هاخیابان به

 نشانۀ به زنان از دیگر گروهی و برداشتند خود سر از روسری اجباری حجاب به اعتراض نشانۀ به زنان و دادند

 ماشین روی بر معترض دختری مشهد اعتراضات در .زدند آتش را خود روسری اجباری حجاب به اعتراض

 موتور مشهد در معترضان .دادسر  «خوایمنمی خوایمنمی اسلامی جمهوری» شعار و رفت انتظامی نیروی

 انتظامی نیروی ماشین یک به خود اعتراضات ادامۀ در معترضان .کردند تخریب و متوقف را امنیتی نیروی

 .کردند برخورد امنیتی نیروهای با معترضان نیز ملت پارک نزدیکی در .کردند سرنگون را آن ، وحمله

 فدای دو هر لبنان هم غزه هم» ،«دیکتاتور بر مرگ» شعار و آمدند هاخیابان به هم قزوین مردم :قزوین

 در مردم اعتراضات ادامۀ در .دادندسر  «............ اصل بر مرگ» ،«شویم مسلح که روزی به وای» ،«ایران

 کردند خورد را هایششیشه و دادند قرار ضربه مورد سنگ با و کرده متوقف را ویژه یگان ون معترضان قزوین

 درگیر امنیتی نیروهای با معترضان قزوین، شهریور ۶۲ اعتراضات در .دادند سر «دیکتاتور بر مرگ» شعار و

 سر دادند. «دیکتاتور بر مرگ» شعار و شدند

 شعار معترضان اعتراضی، تجمع این در .کردند برپا اعتراضی تجمع کرمان در مردم از گروهی :کرمان

 خود موهای جمعیت میان در اعتراضات این در زن دو. دادندسر  «کشت خواهرم آنکه هر کشممی کشممی»

 .کردند قیچی اعتراض نشانۀ به را

 «هستیم هم با همه ما نترسید نترسید» شعار و کردند برپا اعتراضی تجمع آباد،خرم معترض مردم :آبادخرم

 .سر دادند

 .دادند «آزادی زندگی، زن،» شعار و کردند برپا تجمع اعتراض، ۀنشان به کرمانشاهمردم  :کرمانشاه

 کردند اعتراضی تجمع هم قم مردم مردمی، اعتراضات روز چهارمین در امینی، مهسا شدن کشته پی در: قم 

 سر «بشه گم باید آخوند فشفشه تانک توپ» و «آزادی زندگی، زن،» چونهم شعارهایی اعتراضات این در و

 .شکست را آخوند یک نقلیۀ وسیلۀ شیشۀ معترض یک قم، در اعتراضات ادامۀ در .دادند
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 و کردند برپا اعتراضی تجمع و آمدند خیابان به اعتراض نشانۀ به بندرعباس مردم از گروهی  :بندرعباس

 هر کشممی کشممی» ،«هستیم هم با همه ما نترسید، نترسید،» ،«دیکتاتور بر مرگ» همچون شعارهایی

 سر دادند. «آزادی زندگی، زن،» و «گیریممی پس رو ایران میریم،می جنگیم،می» ،«کشت خواهرم آنکه

 مرد و زن ما» و «دیکتاتور بر مرگ» شعار و کردند تجمع اعتراض، نۀنشا به شیراز مردم از گروهی :شیراز

 استفاده آوراشک گاز از معترضان کردم متفرق برای شورش ضد پلیس سر دادند. «بجنگیم تا بجنگ جنگیم،

 .کرد

در  مردمی، اعتراضات رو چهارمین در امینی مهسا شدنکشته به کردن اعتراض پی در ساری مردم :ساری

کردن آتش و و با روشن کردند تجمعمیدان شهرداری )محل تلاقی استانداری و دادگستری ساری( 

 زدند آتش را خود هایروسری زنان و کشی مبارزان و نیروهای سرکوب را برجسته ساختندبندی، خطبلوک

 در اعتراضات این پی در و به رقص پرداختند. دادند سر «هستیم هم با همه ما نترسید، نترسید،» شعار و

 بر مرگ» ،«خوایمنمی خوایمنمی اسلامی جمهوری» شعار و کشیدند پائین را شهرداری بنر معترضان ساری

 معترضان، کردن متفرق برای ساری در .دادند سر «بشه گم باید آخوند فشفشه تانک توپ» و «دیکتاتور

و  خمینی عکس معترضان ساری، در اعتراضات ادامۀ در .کرد استفاده پاشآب ماشین از ویژه یگان نیروی

 .کشیدند پائین شهرداری از راای خامنه

 خواهرم آنکه هر کشممی کشممی» شعار و کردند تجمع اعتراض نشانۀ به زنان از گروهی سبزوار در :سبزوار

 .دادند سر «کشت

 .کردند اعلام اسلامی جمهوری به نسبت را خشمشان اتوبوس زدن آتش با کرج در معترضان :کرج

 فشفشه، تانک توپ» جمله از شعارهایی و آمدند هاخیابان به شهریور ۶۲ شبنیمه در گرگان مردم :گرگان

 .کشیدند آتش به را خود هایروسریمعترض  مردم  ادامه در سر دادند.  «بشه گم باید آخوند

 تانک توپ» چونهم شعارهایی تجمع این در و کردند برپا اعتراضی تجمع کیش معترض مردم :کیش

 .دادند سر «گرمدمت گرمدمت باغیرت ایرانی» و ،«بشه گم باید آخوند فشفشه،

 ایرانو میریممی جنگیممی» چونهم شعارهایی و کردند برپا اعتراضی تجمع بوشهر معترض مردم  :بوشهر 

 .دادند سر «گیریممی پس
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 چونهم شعارهایی از و کردند پا بر اعتراضی تجمع ،بیرجند معترض مردم شهریور، ۶۲ شامگاه در :بیرجند

 هایروسری اجباری حجاب به اعتراض نشانۀ به زنان و کردند استفاده «ولایت این به لعنت جنایت، تجاوز،»

 .کشیدند آتش به را خود

 .شد کشته امنیتی نیروهای گلولۀ با درویشی فرجاد نام به ارومیه اهل سالۀ کرد   ۶۳ جوان یک :ارومیه

 واژگون را آن و حمله انتظامی نیروی ماشین به شهریور، ۶۲ شامگاه در و انقلابی معترض مردم :رشت

 .کردند

 آنها به معترضان کردن متفرق برای امنیتی نیروهای که کردند پا بر اعتراضی تجمع مردم :پیرانشهر

 خاکسپاری مراسم در .باخت جان تیراندازی این در )زکریا خیال( ساله ۱۲ جوان پسر که کردند تیراندازی

 سر دادند. «دیکتاتور بر مرگ» شعار مردم نوجوان پسر این

 

 شهریور ۰۳

 اینترنت گستردۀ قطعی روز اولین شهریور ۳۴. (Black Out) کرد قطع را اینترنت روز این در ایران حکومت

 .بود ۲۹ آبان اعتراضات از پس حکومت توسط

 دانشجویان اعتراضات، روز پنجمین در امینی، مهسا شدنکشته پی در :تهران دانشگاه دانشجویان

 ،«دیکتاتور بر مرگ» چونهم شعارهایی تجمع، این در و کردند پا بر اعتراضی تجمع بازهم تهران دانشگاه

 اعتراضات ادامۀ در .دادند سر «هستیم هم با همه ما نترسید، نترسید» و «ما الدنگ بسیج ما، ننگ ما ننگ»

 .کشیدند آتش به را خود هایمقنعه تهران، دانشگاه دختر دانشجویان

 تجمع تهران الزهرا دانشگاه دانشجویان اعتراضات روز پنجمین در :تهران الزهرا دانشگاه دانشجویان

 روسری نه» ،«شیممی کشته یکی یکی نشیم، یکی هم با اگر» شعارهای از تجمع این در و کردند اعتراضی

 «بشه گم باید آخوند فشفشه تانک توپ» و «مهسا خون طالب الزهرا، الزهرا» ،«برابری و آزادی توسری، نه

 .کردند استفاده

 تحقیقات و علوم واحد آزاد دانشگاه معترض دانشجویان :تهران تحقیقات و علوم دانشگاه دانشجویان

 دانشجویان اعتراضات، ادامۀ در .دادند سر «کشت خواهرم آنکه هر کشممی کشممی» شعار و کردند تجمع

 .کشیدند آتش به را خود هایمقنعه دختر،



Tajrishcircle.org 
 

11 
 

 اعتراضی تجمع بهشتی شهید دانشگاه معترض دانشجویان :تهران بهشتی شهید دانشگاه دانشجویان

 .کردند پخش اذان تجمع، زدن برهم قصد به بسیجیان و کردند

 در و کردند پا بر اعتراضی تجمع سمنان هنر دانشگاه دانشجویان :سمنان هنر دانشگاه دانشجویان

 .سوزاندند را خود هایروسری اجباری حجاب به اعتراضی حرکتی

 و کردند برپا اعتراضی تجمع تهران علامه دانشگاه معترض دانشجویان :تهران علامه دانشگاه دانشجویان

 سر دادند. «شماست از بعدی مهسای ها،نشسته آهای آهای» شعار

 شدن کشته به تبریز پزشکیعلوم دانشگاه معترض دانشجویان :تبریز پزشکیعلوم دانشگاه دانشجویان

 .دادند سر «ممترسان مرگ از خونم، ترینزنده من» شعار و کردند تجمع امینی مهسا

 اعتراضات، روز پنجمین در امینی مهسا شدنکشته به اعتراض به بازار کسبۀ ارومیه در :عمومی اعتصاب

 .نکردند باز را خود هایمغازه و کردند اعتصاب

 باید آخوند فشفشه، تانک توپ» و «دیکتاتور بر مرگ» شعار و کردند اعتراضی تجمع ارومیه مردم :ارومیه 

 .شدند درگیر امنیتی نیروی با معترضان اعتراضات، این در. دادندسر  «بشه گم

 سر از روسری زنان و کردند اعتراضی تجمع معترضان مشهد، آبادتقی منطقۀ در چهارشنبه ظهر در :مشهد

 مشهد در معترض مردم .دادند سر «..... بر مرگ» ،«رئیسی بر مرگ» ،«دیکتاتور بر مرگ» شعار و . برداشتند

 معترضان درگیری از پس .کشیدند آتش به احمدآباد منطقۀ در را امنیتی نیروهای کلانتری اعتراض نشانۀ به

 .شد کشته انقلابی معترضان  توسط بسیجی یک امنیتی، نیروی با

 جنت آباد،نازی تجریش، مناطق در معترضان از شماریبی تعداد تهران مردم اعتراضی تجمعات در :تهران

 88های پسا از نکات تمایز قیام ژینا با دیگر خیزش – آمدند هاخیابان به تهرانپارس و صادقیه زعفرانیه، آباد،

 که روزی به وای» ،«...... بر مرگ» چونهم شعارهایی و  -یکی همین است: حضور طبقات مختلف مردمی

 ذلت میرد،می ایرانی» و «سرنگونه ................. خونه، ساله امسال» ،«دیکتاتور بر مرگ» ،«شویم مسلح

 معترضان مردمی، اعتراضات ادامه در سر دادند.« بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبرمرگ »، «پذیردنمی

 از یکی در .کشیدند آتش به پیاده عابر پل روی بر را حکومتی بنرهای و کردند مسدود را حافظ خیابان

 .کرد تیراندازی آنها به معترضان کردن متفرق قصد به شورش ضد پلیس تهران، در تجمعات

 «آزادی زندگی، زن،» و «دیکتاتور بر مرگ» شعار از وشد  برپا اعتراضی تجمع سردشت در :سردشت

 گردید. استفاده
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 آوراشک گاز از معترضان کردن متفرق برای امنیتی نیروی و شد برپا اعتراضی تجمع نیز ورامین در :ورامین

 .کرد استفاده

 .کردند اعتراضی تجمع آباداسلام معترض مردم :غرب آباداسلام

 .کردند پا بر اعتراضی تجمع امینی، مهسا شدنکشته به اعتراض نشانۀ به سمنان معترض مردم :سمنان

 تجمع این در و کردند اعتراضی تجمع نوشهر، در معترض مردم امینی، مهسا شدنکشته جریان در :نوشهر

 نیروی ماشین معترضان نوشهر، در معترضان اعتراضات ادامۀ در .برداشتند سر از را خود هایروسری دختران

مرگ بر ستمگر چه »و  «دیکتاتور بر مرگ» چونهم شعارهایی اعتراضات این در .کردند واژگون را امنیتی

 را سرکوبگران تجهیزات معترض مردم نوشهر، در اعتراضات ادامۀ در  .رسیدمی گوش به «شاه باشه چه رهبر

رحمانۀ ، که این امر با خشونت حداکثری و واکنش بیکردند تسخیر را شهر فرمانداری و کشیدند آتش به

 نیروهای حکومت پاسخ داده شد.

 شاهد شهر مرکزی و اصلی شریان عنوانبه شهریور ۱۲ چهارراه تا مخابرات چهارراه حدفاصل :بجنورد

 .بود تجمعاتی

 با معترضین. شد انجام گناوه بندر شهر خمینی امام میدان در اعتراضات سراسری، اعتراضات پی در :گناوه

با خشونت زیاد و  بسیجو  شورش، ضد انتظامی، ینیرو شب ۲ ساعت در که زدندمی فریاد گوناگون شعارهای

 .ای انقلابیون را به عقب راندندنفر تا اندازه 12بازداشت حداقل 

ن با روشن کردن روزهای گذشته با قدرت ادامه داشت و انقلابیواعتراضات در این شهر نیز همچون  :بوکان

 و روزهای پیشین  باشکوه را زنده نگه داشتند. آتش و بستن خیابان، سنت انقلابی شب

 خواهرم آنکه هر کشممی کشممی» شعار و کردند اعتراضی تجمع کاووس گنبد در معترضان :کاووس گنبد

 .دادند سر «کشت

 .کردند برپا اعتراضی تجمع مرند در معترض مردم از گروهی :مرند

 از تجمع این در و کردند اعتراضی تجمع هشتپر در امینی، مهسا شدنکشته به معترض مردم :هشتپر 

 .دادند سر «بشه گم باید آخوند فشفشه تانک توپ» چونهم شعارهایی

 پاره را اسلامی جمهوری رهبر ای،خامنه بنر تجمع این در و کردند برپا اعتراضی تجمع آمل مردم :آمل

سر داده  «بشه گم باید آخوند فشفشه تانک توپ» و «دیکتاتور بر مرگ» شعار آمل در تجمع این در ردند.ک
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 فرمانداری نظامی، خودروهای مقابل در ایستادگی با معترض مردم آمل، در مردمی اعتراضات ادامۀ درشد. 

ی جریان هارسانه از برخی آمل، در اعتراضات پی در .کردند تسخیر را فرمانداری و کشیدند آتش به را آمل

 . دادند خبر شش و پنجاه بازداشت و نفر یازده شدن کشته از رسمی

 ترسیدب» شعار امنیتی نیروهای به خطاب و کردند برپا اعتراضی تجمع تنکابن در معترض مردم :تنکابن

برای مدتی  را شهرداری معترضان تنکابن، در اعتراضات ادامۀ در .دادند سر «هستیمبا هم  همه ما ترسیدب

 .کردند تسخیر

 معترضان کردن متفرق برای ویژه یگان نیروهای و آمدند هاخیابان به کریم رباط در معترضان :کریم رباط

 .کردند تیراندازی آنها به

 .زدند آتش و کرده واژگون را انتظامی نیروی ماشین سیرجان در معترضان :سیرجان

 بسیج نیروهای از یکی درگیری این در که .شدند درگیر شورش ضد نیروهای با قزوین در معترضان :قزوین 

 .شد کشته انقلابی معترضان  توسط

 با هم همه ما رسیدبت ترسیدب» شعار انتظامی نیروی به خطاب و کردند تجمعبابل  انقلابی   معترضان :بابل

 کشیدند پائین را اسلامی جمهوری رهبر ایخامنه بنر معترض مردم اعتراضات، ادامۀ در و دادند سر «هستیم

 .کردند برپا اعتراضی تجمع امینی)ژینا(  مهسا شدنکشته به ابهر در معترض مردم از گروهی :ابهر

 تانک توپ» و چونهم شعارهایی از تجمع این در و کردند اعتراضی تجمع زاهدان در معترض مردم :زاهدان

 کردند. استفاده «بشه گم باید آخوند فشفشه

 درگیر امنیتی نیروی با معترضان اعتراضات، این در که کردند برپا اعتراضی تجمع معترض مردم :قوچان

 .شدند

 را خود هایروسری اجباری حجاب به معترض زنان و آمدند هاخیابان به معترض مردم :رضوانشهر

 .درآوردند

 جمهوری رهبر ،ایخامنهسیدعلی  بنر اعتراضات این در و شد برپا اعتراضی تجمع اسفراین در :اسفراین

 .کردند پاره و آوردند پایین را اسلامی

 آتش به را خود هایروسری زنان تجمع این در و کردند برپا اعتراضی تجمع فردیس، معترض مردم :فردیس

 .دادند سر «خوایمنمی خوایمنمی اسلامی جمهوری» شعار و کشیدند
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 .کردند تسخیر را قرچک شهرستان فرمانداری قرچک، در معترض مردم :قرچک

 بر مرگ» و «بشه گم باید آخوند فشفشه تانک توپ» شعار وتجمع کردند  معرض مردم از گروهی :مهرشهر 

 .دادند سر «دیکتاتور

سر  «خوایمنمی خوایمنمی اسلامی جمهوری» شعار و آمدند هاخیابان به بابلسر در معترض مردم :بابلسر 

 دادند.

 آتش به را امنیتی نیروهای ماشین و کردند برپا اعتراضی تجمع کرمانشاه، در معترض مردم :کرمانشاه

 .کشیدند

 جمهوری خیابان در سلیمانی قاسم بنر و کردند پا بر اعتراضی تجمع کرمان شهر در معترض مردم :کرمان

 .کشیدند آتش به را کرمان اسلامی

 به را اسلامی جمهوری پیشین رهبر خمینی تندیس و کردند برپا اعتراضی تجمع معترض، مردم :گرمسار

 .کشیدند آتش

 ناموفق معترضان کردن متفرق در امنیتی نیروهای که کردند برپا اعتراضی تجمع معترض مردم :پاکدشت

 .بودند

 امنیتی نیروهای با معترضان تجمع، این در که کردند پا بر اعتراضی تجمع اردبیل در معترض مردم :اردبیل 

 شلیک کردند. ایگلولۀ جنگی و ساچمه آنها به معترضان کردند متفرق برای امنیتی نیروهای و شدند درگیر

 تیراندازی آنها به معترضان کردن متفرق برای امنیتی نیروهای و کشد برپا اعتراضی تجمع قشم در :قشم 

 .کردند

 این در. دادند سر «دیکتاتور بر مرگ» شعار و کردند پا بر اعتراضی تجمعو انقلابی  معترض مردم :تبریز

 معترضان تجمع، این ادامۀ در و کشیده شد آتش به داری()از نمادهای سرمایه سپه بانک از شعبه یک تجمع،

 نیز کشته شد. بسیجی نیروی یک هادرگیری این در که شدند درگیر امنیتی نیروهای با

 .دادند سر «بشه گم باید آخوند فشفشه تانک توپ» شعار و آمدند هاخیابان به مردمان :شهریار

 ما دشمن» شعار و پیوستند اعتراضات به هم زنجانی معترضان مردمی، اعتراضات روز پنجمین در :زنجان

 .دادند سر «آمریکاست میگن دروغ جاست، همین
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 سر «بشه گم باید آخوند فشفشه تانک توپ» شعار و کردند برپا اعتراضی تجمع اصفهان مردمان :اصفهان

 .دادند

 تجمع شریعتی خیابان و( مخابرات) امام میدان حوالی در ساوه در معترضین شهریور، ۳۴ تاریخ در :ساوه

 و پلیس مأموران مقابل در حجاب بدون و زدند آتش را شانهایروسری دختر چند .کردند برگزار اعتراضی

 پلیس مأموران حملۀ با تجمع .شد همراه «..... بر مرگ» چون شعارهایی و مردم تشویق با که رقصیدند مردم

 در. زدند آتش را واحد شرکت اتوبوس دستگاه یک مردم و شد کشیده خشونت به آوراشک گاز شلیک و

 برابر در دفاع برای مردم که کندمی بیان معترض یک شده منتشر اجتماعی هایشبکه در که ویدیویی

 ناحیۀ پاسداران  سپاه اعتراضی، تجمع این از بعد روزاند. داده تشکیل به عنوان حائل موتوری یگان پلیس،

 منبع هیچ هنوز .استکرده دستگیر و شناسایی را اتوبوس زدنآتش عامل کرد ادّعا ایبیانیه طی ساوه

 .استنکرده تأیید را ادعا این مستقلی

 .شدند دستگیر نفر چهارده دماوند، شهر معلم میدان در تجمع پی در :دماوند

نگار و خبرنگار دستگیر شد و همچنان در بازداشت شهریور بود که نیلوفر حامدی، روزنامه 31در شامگاه 

 نیروهای امنیتی قرار دارد.

 

 شهریور ۰۳

 .داشت ادامه هم روز این در بود، شده اعمال حکومت توسط دیروز از که اینترنت قطعی

 برپا اعتراضی تجمع نیاوران و نارمک تهرانپارس، تجریش، صادقیه، آباد،نازی مناطق در معترضان، :تهران

 رو رهبری بمیری، .....» و «دیکتاتور بر مرگ» ،«آزادی زندگی، زن،» حکومتی ضد شعارهای از و کردند

 خود هایروسری و کشیدند آتش به را انتظامی نیروی سکانک آباد،نازی در معترضان .کردند استفاده «نبینی

 تهران، در اعتراضات ادامۀ در .کردند مسدود آتش، با را هاخیابان معترضان صادقیه در .انداختند آتش به را

 آتش با معترضان، نارمک منطقۀ در .سوزاندند آتش در را خود روسری معترض، دختران نیاوران منطقه در

 متفرق برای امنیتی نیروی و شدند درگیر امنیتی نیروهای با و کردند مسدود را هاخیابان ها،زباله سطل زدن

 .کرد تیراندازی آنها به معترضان کردن

 .دادند سر حکومتی ضد شعارهای و کردند برپا اعتراضی تجمع ملارد در، معترض مردم :ملارد
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 بر مرگ» حکومتی ضد شعار و کردند برپا اعتراضی تجمع ،(قومتل) شهرسلمان در معترضان :شهرسلمان

 .دادند سر «دیکتاتور

 بر مرگ» شعار و کردند مسدود را هاخیابان و کردند برپا اعتراضی تجمع اردبیل در معترضین :اردبیل

 .دادند سر «شاد روحت شاه، رضا» و «دیکتاتور

 «خوایمنمی خوایمنمی اسلامی جمهوری» شعار و کردند برپا اعتراضی تجمع کاشمر در معترضان :کاشمر

 .دادند

 .زدند آتش لاستیک آنها با مقابله برای و شدند درگیر شورش ضد نیروهای با فردیس در معترضان :فردیس

 سر «نبینی رو رهبری بمیری، ......» حکومتی ضد شعار و کردند برپا اعتراضی تجمع معترضان  :همدان

 . دادند

 .دادند «دیکتاتور بر مرگ» شعار و کردند برپا اعتراضی تجمع پرند معترضان :پرند

 سطح در که را ایخامنه بزرگ بیلبورد و کردند برپا اعتراضی تجمع اعتراض، نشانۀ به بابل در معترضان :بابل

 .کشیدند آتش به داشت وجود شهر

 بود. امنیتی شدت به مخابرات میدان جوّ  ساوه، در اعتراضی تجمعات از پس روز یک شهریور، ۳۱ :ساوه 

 به شهریور ۳۱ شبانگاه در خود اعتراضات روز دومین در شهریور سی از پس آمل در معترضان :آمل 

 .آمدند هاخیابان

 شهرهای در تظاهرات ایران، مختلف مناطق در همراه اینترنت دسترسی قطعی وجود با :شهرها سایر

 رشت، فومن، محمودآباد، کیش، قشم، آمل، کرج، انزلی، رضوانشهر، تبریز، بوکان، اشنویه، سنندج، کاشان،

 گلستان، شهریار، اصفهان، مهاباد، شیراز، اسلامشهر، لنگرود، اهواز، اراک، زنجان، آبادان، شهرقدس، نیشابور،

 سمت به ساری و بوکان در مأموران .شد انجام بندرعباس و بجنورد کرمان، رفسنجان، آباد،خرم کرمانشاه،

 .شدند بازداشت تن چندین مشهد در .کردند تیراندازی معترضان

 

 مهر ۳

  اینترنت قطعی روز سومین
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 امنیتی جو. کردند برپا استان سراسر در اعتراضی گستردۀ تجمعات روز این در تهران استان مردم :تهران

 آور اشک گاز آنان به معترضان تجمع از جلوگیری برای امنیتی نیروهای و بود برپا شهر سراسر در متشنج

 .کردندمی پرتاب

 امین مسجد در را نفر چندین و کردند نفوذ مردم بین در شخصی هایلباس با امنیتی نیروهای :مشهد

 .کردند حبس

 .کردند اعتراضی تجمع سراسری، نت قطعی وجود با اعتراضات ادامۀ در رشت، در معترضان :رشت

 .درآمد معترضان اختیار در کامل طوربه شهر روز، این بامداد در :اشنویه

 .کشیدند آتش به را شریعتی کلانتری اعتراض نشانۀ به بابل در معترضان :بابل

 

 دوم هفته

 مهر ۶

  اینترنت قطعی روز چهارمین

 با دانشجویان تجمع این در. کردند برپا اعتراضی تجمع دیگر بار تهران دانشگاه دانشجویان :تهران دانشگاه

 .زدند ایساچمه تیر آنها به معترضان، کردن متفرق برای امنیتی نیروهای و شدند درگیر امنیتی نیروهای

 اکباتان، صادقیه، نارمک، مناطق در گسترده حضور با مردمی، اعتراضات ادامۀ در تهران در معترضان :تهران

 جمله؛ از حکومتی ضد شعارهای و آمدند هاخیابان به آریاشهر و کشاورز بلوار تجریش، نیاوران، ستارخان،

 امسال» ،«نبینی رو رهبری بمیری، ......» ،«خوایمنمی خوایمنمی اسلامی جمهوری» ،«دیکتاتور بر مرگ»

 پس ایرانو میریممی جنگیممی» و «کشت خواهرم آنکه هر کشممی کشممی» ،«سرنگونه ...... خونه، سال 

 تجمع صادقیه مترو در معترضان مهرماه، دوم در تهران در مردمی اعتراضات ادامۀ در .دادند سر «گیریممی

 نیروهای و کردند مسدود را هاخیابان هازباله سطل زدنآتش با معترضان ستارخان در و کردند برپا اعتراضی

 نیروهای موتورهای ستارخان در معترضان همچنین .شدند درگیر آنها با معترضان کردن متفرق برای امنیتی

 در نشان دادند. را خود اعتراض خودروها ممتد بوق صدای با کشاورز بلوار در و .کشیدند آتش به را امنیتی

. بود آمده خیابان به خورشید و شیر پرچم با معترض یک شده، منتشر اجتماعی هایشبکه در که ویدیویی

 آنها. دادند سر «ایران چراغ و چشم کردستان، کردستان» شعار تهران حوض هفت در همچنین معترضان
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 خیابان کشاورز، بلوار ستارخان، مناطق در تظاهرات. دادند سر کریمی علی از حمایت در شعارهایی همچنین

 نقاط دیگر و شهریار و اسلامشهر پیروزی، صادقیه، تهرانپارس، انقلاب، میدان تهران، دانشگاه نارمک، ولیعصر،

 .بود برپا گسترده طوربه تهران استان

 همچنین .دادند سر «دیکتاتور بر مرگ» شعار و کردند برپا اعتراضی تجمع زند خیابان در معترضان :شیراز

 .کرد برداشت سر از روسری اعتراض نشانۀ به و رفت اتومبیل یک بالای به جمعیت تشویق میان در زن یک

 .دادند سر «دیکتاتور بر مرگ» شعار و کردند برپا اعتراضی راهپیمایی سنندج در معترضان :سنندج

 را خود اعتراض خود، خودروهای ممتد بوق صدای درآوردن با سنندج در معترضان از دیگر گروهی همچنین

 .کردند اعلام

 .سوزانندمی اعتراض نشانۀ به را خود هایروسری زنان و کرده تجمع شبانه کرج مهرشهر در معترضان :کرج

 آتش بود ای خامنه و خمینی تصویر آن روی که را فاضلاب و آب سازمان بنر معترضان نیز گوهردشت در

 .زدند

 

 مهر ۰

 

رغم انتقاداتی که به آن مقاله وارد بود( )علی کرد منتشر ایرانیان اعتراضات دربارۀ ایمقاله CNN روز این در

 هاخیابان در سرکوب هادهه علیه ایرانیان از جوانی نسل اعتراضات، این در: »شده نوشته آن از بخشی در که

 .«هستند همیشه از جسورتر مسلماً و کنندمی قیام

 آباد،سعادت صادقیه، پردیس، پونک، نارمک، جمله از مختلف مناطق در معترضان تهران، در :تهران

 در معترضان. دادند شعار حکومت علیه و کردند برگزار پرشمار هایتجمع اکباتان، و ستارخان حوض،هفت

 در خواستنندمی مردم از و است کم بسیار مأموران تعداد که زدندمی فریاد تهران آب سازمان خیابان

 ستارخان تجمع در زنان از گروهی و زدند آتش را هایشانروسری حوضهفت در زن دو. بمانند هاخیابان

 را شانهایروسری ،«اجباری حجاب به نه» شعار با تهران در دختران از شماری. درآوردند را خود هایروسری

 دانشگاه کوی در دانشجویان همچنین شد. نامیده «سوزانحجاب» زین پس که مراسمی سوزاندند؛ آتش در

 خونه به نکردیم انقلاب تا» شعار  .دادند سر «گردد باید آزاد سیاسی زندانی» شعار و کرده تجمع تهران
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 یک که نوشت ایرنا خبرگزاری .شد سرداده تهران در دیگر شعارهای کنار در که بود جدیدی شعار «برنگردیم

 .استشده کشته تهران حوضهفت در معترضان تجمع جریان در هاشم استاد میلاد نام به بسیجی

 .یافت ادامه «نشود وطن وطن این نشود کفن آخوند تا» چون شعارهایی با اعتراضات :کرج

 تجمع دهدمی نشان های جریان اصلی و صفحات اینستاگرامی منتشر شد،در رسانه که ویدیویی :شیراز

 از کرده منتشر سیبیبی که ویدیویی همچنین .گرفته شکل شیراز در «دیکتاتور بر مرگ» شعار با اعتراضی

 خبر شانخودروهای ممتد بوق صدای با مردم اعتراض و آبادمعالی در امنیتی نیروهای سنگین حضور

 .دهدمی

 با را حکومت به شاناعتراض خودروها و برداشتند سر از خیابان در را خود هایروسری تبریز در زنان :تبریز

 .دادند نشان ممتد بوق

 و سیستان استان در معترضان از یکی شده منتشر اجتماعی هایشبکه در که ویدیویی در :اهدانز

 .«است بلوچ ناموس کُرد ناموس ای،خامنه مزدوران: »گویدمی ایستاده گلوله جلوی بلوچستان

 .شد برگزار هم روز این در سنندج در اعتراضی تجمعات :سنندج

 .یافت ادامه هم اصفهان در اعتراضی تجمع :اصفهان

 .یافت ادامه «نظامه کلّ هدف پیامه، آخرین این» چون شعارهایی با بوشهر مردم اعتراضات :بوشهر

و مشخصا در  شدند درگیر گرسرکوب نیروهای با معترضین دیگر، شهرهای از بسیاری مانند هم یزد در :یزد

 .شهر خیابان را تسخیر کردنددو منطقۀ فهادان )جنگل( و امام

 

 مهر ۴

اعتراضات در این روز بیشتر در تهران، و همچون روزهای پیشین در کردستان و سایر مناطق کردنشین و 

 گیلان، مشخصا با مرکزیت رشت ادامه داشت.

دستگیر شد و همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی میهن در این تاریخ الهه محمدی، خبرنگار روزنامۀ هم

 است.

 مهر ۵
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. استداشته ادامه همچنان مهر ۵ شنبهسه روز در هوا شدن تاریک با مختلف شهرهای در مردم اعتراضات

 و کرمانشاه ،(تهرانپارس، دماوند و پیروزی – شرق ویژه به) تهران مختلف مناطق یزد، چابهار، در معترضان

 و تظاهرات .دادند سر «دیکتاتور بر مرگ» و «آزادی زندگی، زن،» جمله از حکومتی ضد شعارهای کرج

 آتش به را شهر فرمانداری معترضان چابهار در .دارد ادامه همچنان نیز کشور از خارج ایرانیان تجمعات

 .اندبوده معترض و ناآرام نیز بوشهر و شیراز سنندج، شهرهای همچنین .کشیدند

 

 مهر ۲

 مناطق همچنین و شهر شمالی مناطق در هاخانه بامپشت و پنچره از دادن شعار با اعتراضات تهران در

 و هاخیابان در دانشجویان و مردم شیراز، و سنندج شهرهای در همچنین. یافت ادامه آبادسعادت و چیتگر

 .پرداختند اعتراض به هادانشگاه محوطه

 

 مهر ۲

 نوجوانان و کودکان حوزۀ فعالان بیانیۀ

 و کودکان مختلف هایرشته و ادبیات حوزۀ فعالان و نویسندگان از نفر ۹۴۴، مهرماه ۲ پنجشنبه روز

 ۹۴۴ این درمیان. دارند هشدار ایران در کودکان حقوق گستردۀ نقض تداوم دربارۀ ایبیانیه طی نوجوانان،

 خود بیانیۀ در و شودمی دیده شعبانژاد افسانه و برومند مرضیه رحماندوست، مصطفی مانند یهایچهره نفر،

 ایران، نوجوانان  و اطفال از حمایت قانون طورهمین و کودک حقوق جهانی نامۀپیمان مفاد براساس» اندگفته

 آزادی خواستار مجدانه ما. نیست زندان در او جای و گلوله نوجوان معترض ویژه به معترضی، هیچ پاسخ

 .«هستیم معترضان خونین  سرکوب به دادنپایان و شدهبازداشت نوجوانان فوری

 در تظاهرکنندگان که بود آن از حاکی اجتماعی هایشبکه در منتشرشده ویدئوهای مهر ۲ پنجشنبه روز

 خواهان دیگر بار مسجدسلیمان و مشهد قم، رشت، سنندج، کرمان، بندرعباس، تهران، جمله از شهر چندین

 جریان به هادانشگاه در خصوص به هاییاعتصاب زمانهم. اندشده اسلامی جمهوری حکومت پایان

 بیانیۀ امضای با ایران سراسر هایدانشگاه مدرسین و استادان از نفر ۶۴۴ از بیش روز این در. استافتاده

 روال به هادانشگاه نشوند، آزاد آنها تا دادند هشدار و شدند بازداشتی دانشجویان آزادی خواستار شدیدالحنی

 .گرددبرنمی عادی
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 شهر این در رشت شهروندان از ایعده دهدمی نشان که شده منتشر اجتماعی هایشبکه در ویدیوئی :رشت

 .اندداده سر «آزادی زندگی، زن،» و «دیکتاتور بر مرگ» شعار و کرده تجمع

 با هاآن شده منتشر که ویدیویی در. کردند برگزار اعتراضی تجمع هاخیابان به آمدن با قم شهروندان :قم

 دورتر کمی در و اندکرده مسدود را تردد زباله، هایسطل آوردن خیابان میان به و آتش کردن روشن

 شعار و کنندمی استقبال آن از فیلمبرداری محل به نزدیک افراد که شودمی دیده جمع یک میان درگیری

 .دهندمی سر «بشه گم باید آخوند فشفشه، تفنگ توپ»

 شانخودروهای بوق درآوردن صدا به با پایتخت شمال در تجریش منطقۀ در تهرانی شهروندان :تهران

 میان به زدن با موتورسواران گویدمی ویدیو کنندۀضبط رد ف شده، منتشر که ویدیویی در. کنندمی اعتراض

 .کنند دور آمدن هم کنار از و متفرق را هاآن دارند تلاش مردم

 درگیر مأمور یک با ظاهراً معترضان از گروهی کرده دریافت سیبیبی که شهر این از ویدئو یک در: سنندج 

 .شودمی شنیده تیر شلیک مکرر صدای نزدیکی آن در و اندشده

 

 مهر ۲

 )ژینا( مهسا حکومتی قتل» به اعتراض برای فراخوانی پی در مهر ۹ جمعه روز در جمعۀ سیاه. :زاهدان

 انتظامی فرمانده زاییکوچک ابراهیم سرهنگ توسط بلوچ ساله ۱۵ دختر به تجاوز» همچنین و «امینی

 به جمعه نماز اتمام از پس ساعاتی که شد برپا تظاهراتی زاهدان در جمعه نماز برگزاری حاشیه در «چابهار

 تعداد «وشحال» خبرگزاری گفته به و اندشده کشته نفر ۱۲ رسمی آمار طبق. شد کشیده مرگبار خشونتی

 اساس بر» که استنوشته بلوچ فعالان کمپین اما .اندشده مجروح نیز نفر ۵۴ و رسیده تن ۳۲ به هاکشته

 تیر با نفر ۱۲۴» میان این از که است نفر ۱۲۳ هازخمی تعداد و نفر ۰۶ هاکشته تعداد «میدانی منابع اعلام

 منبع یک از نقل به نیز ایرنا دولتی خبرگزاری .«اندشده مجروح ایساچمه تیر اصابت اثر در بقیه و جنگی

 اداره .داد خبر بلوچستان و سیستان سلمان سپاه اطلاعات مسئول موسوی علی سرهنگ شدن کشته از آگاه

هر  .بود خواهد تعطیل شنبه روز زاهدان شهر مدارس که کرد اعلام بلوچستان و سیستان پرورش و آموزش

 را رد کرد. 111شدگان و شهدا عدد ترسناک چند بنابر برخی آمار تعداد کشته

 

 سوم هفته
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 مهر ۲

 اصلی مطالبۀ که حالی در: بود شده نوشته آن در که کرد منتشر ایمقاله مهرماه ۲ شنبه روز آتلانتیک مجلۀ

 پس ایرانو میریم،می جنگیم،می» شعار  سردادن با ایرانیان بار این بود، اصلاحات ۹۹ سال در تظاهرکنندگان

 دربارۀ «توهمی» هیچ ایرانی معترضان. هستند اسلامی جمهوری حکومت سرنگونی خواستار «گیریممی

 جمهوری رژیم از تنفر هاآن هایخواسته مشترک مخرج بار این و ندارند اسلامی جمهوری دولت اصلاح

 .است آن براندازی و اسلامی

 یک از نقل به و کندمی اشاره جاری تظاهرات در هاهشتادیدههفعّالانۀ  حضور به ادامه در مقاله نویسندۀ

 .است آورشگفت آزادی، راه در مبارزه برای آنها آمادگی و شجاعت گویدمی خود ایرانی نگارروزنامه دوست

 ایرانی پزشکان طومار

 از مانع که خواستند پزشکی نظام سازمان از طوماری انتشار با ایرانی پزشکان از نفر ۹۴۴ روز این در

 به واکنش در طومار این. شود درمان و سلامت از غیر اهدافی با پزشکی خودروهای و تجهیزات کارگیریبه

 مانند افرادی اظهارات براساس. شده منتشر امنیتی نیروهای ونقلحمل برای آمبولانسها از حکومت استفادۀ

 در معترضان بازداشت برای آمبولانس از انتظامی و امنیتی نیروهای -است مدنی فعال یک که- رونقی حسین

 و کرده فرار مأموران دست از که بود داده خبر ویدیویی در او. کنندمی استفاده نیز کار محل و خانه محل

 ۲۹ ماهآبان و ۲۲ ماهدی اعتراضات در هاگزارش براساس. بودند برده هجوم او خانه به آمبولانس با مأموران

 .استشده استفاده معترضان بازداشت و ویژه یگان نیروهای نقل و حمل برای آمبولانس از نیز

 به دست علمی کادر و اساتید از برخی و دانشجویان ایران آزاد و دولتی دانشگاه ۶۴ از بیش در شنبه

 کرمان، زنجان، اصفهان، شیراز، یزد، تهران، شهرهای در مهر ۲ دانشجویان. زدند اعتراضی تجمع و تظاهرات

 مرگ» ،«گردد باید آزاد سیاسی زندانی» ،«آزادی زندگی، زن،» جمله از شعارهایی کرمانشاه، و کرج مشهد،

 تجمعات از برخی در امنیتی و انتظامی نیروهای. دادند سر «گردد باید آزاد زندانی دانشجوی» و «دیکتاتور بر

 و علم دانشگاه شریف، صنعتی دانشگاه تهران، دانشگاه .کردند حمله آوراشک گاز شلیک با دانشجویان به

 تهران، آزاد دانشگاه دندانپزشکی دانشکده عباسپور، شهید پردیس بهشتی، شهید دانشگاه تهران، صنعت

 تربیت دانشگاه مشهد، آزاد دانشگاه مشهد، فردوسی دانشگاه کرج، خوارزمی دانشگاه کرج، آزاد دانشگاه

 هنر و علم دانشگاه ،(حکیمیه) شمال تهران آزاد دانشگاه ،(پونک) مرکز تهران آزاد دانشگاه تهران، مدرس

 رازی دانشگاه پارس، معماری و هنر دانشگاه کرمان، باهنر دانشگاه شیراز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه یزد،

 .زنجان دانشگاه کرمانشاه،
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 مهاباد، بوکان، قروه، بیجار، دیواندره، دهگلان، سقز، سنندج، شهرهای در: کردستان در اعتراض و اعتصاب

 .ایلام و کرمانشاه نقده، اشنویه، سردشت، ارومیه، پیرانشهر،

 پلیس برآورد بر بنا تورنتو در :شهر ۱۵۴ از بیش در مختلف کشورهای در ایرانیان اعتراضی گسترده تجمعات

 .آمدند هاخیابان به نفر هزار ۵۴

 

 مهر ۳۳

 اعتراض، نگید بهش»: دادند شعار و سوزاندند را هاروسری دانشگاه این در دانشجوها: بهشتی شهید دانشگاه

 «.انقلاب شده اسمش

 دست مدرسه در «دیکتاتور بر مرگ» فریاد با یکشنبه روز شیراز در ایمدرسه آموزاندانش مهر، ۱۴ یکشنبه

 .زدند اعتراض به

 امنیتی نیروهای توسط دانشکده دانشجویان اعتراض پی در ماه مهر ۱۴ در:  شریف صنعتی دانشگاه به حمله

 لباس توسط خروج هنگام بال پینت تفنگ با دانشجویان گذاری علامت ضمن و محاصره هاشخصی لباس و

 نیروهای انجام سر نمود،می ممانعت دانشجویان خروج از نیز حراست نیروی شدند،می بازداشت هاشخصی

 دانشجویان به جنگی فشنگ با تیراندازی به اقدام دانشگاه پارکینگ در و حمله دانشگاه داخل به امنیتی

 .نمودند

 جریان در مریوان انتظامی نیروی امداد یگان فرمانده داد گزارش پاسداران، سپاه به وابسته فارس، خبرگزاری

 .استشده کشته شهر این در اعتراضات

 

 مهر ۳۳

 ارتباطات و شد اعمال ایران سراسر در اینترنت هایقطعی شدیدترین از یکی روز این در بلاکسنت گزارش به

 .شد قطع کامل طوربه مناطق از بسیاری در اینترنت طریق از خارجی

 بدون زنان دهدمی نشان که شده منتشر شریعتی خیابان و تهران اقدسیۀ منطقۀ از ویدیوهایی :تهران

 شهرک در مردم. شودمی شنیده خودروها ممتد بوق صدای و هستند دادن شعار حال در خیابان در حجاب

 آخوند فشفشه تانک توپ» ،«هرشبه ما قرار امشبه، نکنید فکر» چون شعارهایی و کرده تجمع هم اکباتان
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و دیگر  سیبیبی دست به شهرک این از که ویدیویی در. دادند سر «..... اصل بر مرگ» و «بشه گم باید

 ویدیوها فرستندۀ. شودمی دیده موتورسواران سنگین حضور و شنیده گلوله شلیک صدای رسیده صفحات

 هم تهران آزاد دانشگاه دانشجویان .استگذشته هفته یک طی اکباتان شهرک شب   هر وضعیت  این گویدمی

 .دادند «گردد باید آزاد زندانی دانشجوی» جمله از شعارهایی تجمع برگزاری با

. دهندمی خبر شاکرمی نیکا عزاداران به امنیتی نیروهای مستقیم شلیک از منتشرشده ویدیوهای :آبادخرم

 تیر با که شوندمی دیده عزاداران از تعدادی شده، ضبط آبادخرم صالحین قبرستان در که ویدیوها این در

 خواب قرص باید بدبختا، شده شروع انقلاب: »زندمی فریاد میان این در مردی. اندشده زخمی ایساچمه

 کمال در اما بودند، آمده مراسم در شرکت برای مردم که گفت سیبیبی به عینی شاهد یک. «بدبختا بخورید

 الغیبحیات روستای در مردم و بستگان حضور بدون را نیکا صبح همان امنیتی نیروهای که فهمیدند ناباوری

 یک در. اندکرده حمله آنها به مأموران و داده سر دیکتاتور بر مرگ شعار مردم. کردند دفن ویسیان توابع از

 تکرار به است شاکرمی نیکا مادر شودمی گفته که فردی اجتماعی، هایشبکه در دیگر منتشرشده ویدیوی

 بر مرگ شعار هاخانه بالکن و بام ازمردم  شبانه، اعتراضات ادامۀ در .«نیکا مبارک شهادتت: »گویدمی

 .دادند سر دیکتاتور

 با همبستگی اعلام ضمن اصفهان آبادنجف و تهران خوارزمی الزهرا، هایدانشگاه دانشجویان از جمعی

 آبادنجف دانشگاه دانشجویان. شدند خواستار را زندانی دانشجویان همۀ آزادی شریف، دانشگاه دانشجویان

 کرج طبیعی منابع دانشکدۀ در .سردادند «آزادی آزادی آزادی» ممتد  شعار  کوبیپای و زدندست با اصفهان

 .شد برگزار تجمعی هم

 

 ایران در آموزاندانش اعتراض

 عکس مدرسه داخل در ابتدا معترض، آموزاندانش برخی مجازی، فضای در منتشرشده تصاویر براساس 

 راهپیمایی اجباری حجاب بدون هاخیابان در سپس و کردند پاره را اسلامی جمهوری سابق و کنونی رهبران

 یک «شرفبی شرف،بی» شعار  دادن سر با دختر آموزاندانش .دادند سر «آزادی زندگی، زن،» شعار و کرده

 از یکی در درس کلاس یک از تصویری روز این در .کردند بیرون مدرسه از را پرورش و آموزش وزارت مقام

 شعار با پلاکاردی هاآن از یکی و اندبرداشته سر از مقنعه دختران، آن در که شد منتشر ایران هایمدرسه

 .دارد دست در «آزادی زندگی زن»
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فائزه براهویی، در اعتراض به تجاوز فرماندۀ انتظامی چابهار به دختر چابهاری و کشتار زاهدان در جمعۀ سیاه 

 توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.

 

 مهر ۳۶

 نیروهای محاصرۀ در ونک، قۀمنط در واقع نصیر خواجه دانشگاه مکانیک دانشکدۀ مهر، ۱۶ روز ظهر :تهران

 شعارهایی دادن سر با دانشکده این دانشجویان از جمعی که داد رخ حالی در اتفاق این. گرفت قرار ویژه یگان

 امنیتی، مأموران به خطاب همچنین هاآن. زدند اعتراض و تحصن به دست «آزادی زندگی، زن،» جمله از

 تربیت دانشگاه دانشجویان تجمع روز، این صبح از .دادند سر «آورده تفنگ رفته آورده، کم غیرتبی» شعار 

 دانشگاه دانشجویان .شد برپا دانشگاه هاینرده سوی دو در هم تهران دانشگاه مدیریت دانشکده و مدرس

 بودند شده جمع دانشگاه حیاط دیگر سمت در که بسیجی دانشجویان به خطاب خود تجمع در هم الزهرا

 دانشجویان هم بهشتی شهید دانشگاه در .دادند سر «بده نشون رو ساندیست بده، تکون رو پرچمت» شعار 

 دانشجویان .دادند سر «کو؟ دانشجوییت کارت  دروغگو، بسیجی » جمله از شعارهایی تجمع، برگزاری با

 سر «حمایت حمایت غیرت با دانشجوی» شعار و کرده تحصن دانشگاه حیاط در تهران صنعت و علم دانشگاه

 .دادند

 و فساد و فقر تبریز، تا کردستان از» شعار  تجمعی، برگزاری با تبریز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان :تبریز

 .دادند سر «تبعیض

 از» شعار  دانشگاه، این محوطه در تجمعی برگزاری با کردستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان :سنندج

 .سردادند «ایران تمام خونین کردستان، تا شریف

 از پلاکاردهایی رازی، بیمارستان حیاط در تجمع برگزاری با گیلان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان :رشت

 در «بیمار حمل برای است ایوسیله آمبولانس» و «شهنمی دانشجو بسیجی شه،نمی آجیل فیلپف» قبیل

 .گرفتند دست

 زندانی دانشجوی» جمله از شعارهایی دانشگاه صحن در تجمعی برگزاری با دانشجویان ارومیه در :ارومیه

 .دادند سر «گردد باید آزاد

 آزادی، عدالت،» و «ایران فدای جانم زاهدان، مشهد،» شعار با مشهد فردوسی دانشگاه دانشجویان :مشهد

 مقابل تجمع این ها،گزارش اساس بر. دادند شکل دانشگاه این در گسترده تجمعی ،«اختیاری حجاب
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 نیست، اعتراض دیگه این» شعار  معترض دانشجویان و شد برپا مشهد فردوسی دانشگاه پایه علوم دانشکده

 دانشگاه» خواهران واحد در دانشجویان از زیادی شمار فردوسی، دانشگاه بر علاوه. دادند سر «انقلابه شروع

 دانشگاه دانشجویان شده، منتشر تصاویر و هاگزارش اساس بر .زدند تجمع به دست هم «مشهد رضای امام

 .کردند تجمع خود هایدانشگاه صحن در نیز قم دانشگاه دانشجویان همچنین و بابل نوشیروانی صنعتی

 ایران در آموزاندانش اعتراض

 در حضور با شیراز، و کرج تهران، جمله از ایران، مختلف شهرهای در مدارس از تعدادی آموزاندانش

 ایران در اعتراضات روز هجدهمین در .بپیوندند آنها به تا کردند دعوت صحنه در حاضر مردم از هاخیابان

 در. کشاندند هاخیابان به را تظاهرات فارس و کردستان البرز، تهران، هایاستان در آموزدانش دختران

 به آوراشک گاز با انتظامی نیروهای اعتراضات ادامه در. دادند دیکتاتور بر مرگ شعار آموزاندانش فردیس

 .کردند حمله معترض آموزاندانش

 سطح در شعار دادن و پلاکارد حمل با «توحید» دخترانۀ دبیرستان آموزاندانش ایرانشهر، در :ایرانشهر

 .کردند برپا اعتراضی تجمع شهر، این هایخیابان

 

 مهر ۳۰

 در چهارشنبه شامگاه در اعتراضی هایتجمع گیریشکل از اجتماعی هایشبکه در منتشرشده تصاویر

 در زنان از گروهی ویدئویی، در .دارند حکایت تهران از مناطقی و کرمانشاه تالش، قم، شیراز، اصفهان،

 کردن روشن با هم تالش در جوانان از گروهی. اندآمده هاخیابان به «آزادی زندگی، زن،» شعار با کرمانشاه

 خودروهای دهندمی نشان که استشده منتشر تهران از تصاویری همچنین .کردند مسدود را هاخیابان آتش،

 .کنندمی حمایت دهند،می شعار خیابان در که معترضانی از زدن بوق با تجریش منطقه در عبوری

 

 مهر ۳۴

 همبستگی و همدلی نشانۀ به مهر ۱۰ پنجشنبه -امینی مهسا زادگاه- سقّز شهر هایمعلم از شماری :سقز

 خون زاهدان سیاه جمعۀ مجروحان به و یافته حضور خون اهدای هایشعبه از یکی در بلوچستان مردم با

 فدای جانم» بود شده نوشته هاآن روی که داشتند دست در هاییبرگه هامعلم این. کردند اهدا

 .«ئازادی ژیان ژن» و «زاهدان پشتیبان کردستان» ،«مانآموزاندانش
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 هایبوق صدای آن در که شده منتشر اجتماعی هایشبکه در تهران عصرولی خیابان از ویدیویی :تهران

 همچنین «دارد ادامه انقلاب: »گویدمی کرده ضبط را ویدیو که کسی و شودمی شنیده شهروندان اعتراضی

 .«آزادی زندگی، زن،» زندمی فریاد که شودمی شنیده دیگری فرد صدای

 

 مهر ۳۵

ها بواسطۀ روز جمعه طبیعتا خبر اعتراض دانشجویی نبود، اما شعارهای در این روز بواسطۀ تعطیلی دانشگاه

های کردستان و مهاباد قهرمان همچون گذشته خیابان شبانه در تهران ادامه داشت. در شهرها و شهرستان

 در تسخیر مردم مبارز بود. 

مهر( حضور  8در جمعۀ خونین ) بلوچ در زاهدان  مردم معترض و انقلابیعام نمازگزاران و بواسطۀ قتل

   نمازگزاران بلوچ در جمعۀ هر هفته تبدیل به میعادگاهی شد که قیام ژینا را وارد فاز دیگری ساخت.

 

 مهر ۳۲

 تهران محلات جوانان دعوت به تهران مختلف هایدانشگاه و هامحله در تجمعات مهر ۱۲ شنبه روز :تهران

 زیرا است،رفته شماربه اعتراضات روند در عطفی نقطه مهر ۱۲. شد شروع ظهر از( ۲ شماره اعلامیه)

 حساب خود به آنها ساکنین وفاداری روی هاسال رژیم که تهران شهر جنوب محلات از بزرگی هایبخش

 را امنیتی مأمورین از گروهی تهران، بازار حوالی در مردم. خواستند پا به حکومت علیه بر بود، کرده باز ویژه

 از را آن اهالی وفاداری همیشه رژیم که آبادنازی کلیدی بسیار محله در. کردند نشینیعقب به وادار

 عملاً  امنیتی نیروهای که بود زیاد قدری به اعتراضات شدت انگاشت،می خود بقای برای اساسی هایپشتوانه

و از همین روز بود که جنبش مجددا جنبه و  .افتاد مردم دست به آبادنازی سراسر و کرده تخلیه را محله

 ساحت طبقاتی به خود گرفت.

 سال شروع مناسبت به الزهرا دانشگاه در رئیسی ابراهیم حضور با همزمان روز این در :الزهرا دانشگاه

 تانک توپ» ،«گمشو برو رئیسی» جمله از شعارهایی و کرده تجمع دانشگاه این دانشجویان تحصیلی،

 دانشجوها دانشگاه، جمهوررئیس» ،«رهبر چه باشه شاه چه ستمگر بر مرگ» ،«بشه گم باید آخوند فشفشه،

 .دادند سر «خوایمنمی قاتل مهمون خوایم،نمی فاسد سیستم» و «بازداشتگاه
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 به و کرده برخورد معترضان با امنیتی نیروهای شریف، صنعتی دانشگاه پیرامون :شریف صنعتی دانشگاه

 فریاد فردی آن در که شده منتشر دانشگاه این اطراف از ویدیویی. کردند شلیک آوراشک گاز هاآن سمت

 .بیایند بیرون هاخانه از که خواهدمی مردم از و «ماست دست در خیابان و اندکرده فرار مأموران» که زندمی

 جمله از شعارهایی تجمع برگزاری با سوهانک واحد آزاد دانشگاه دانشجویان :سوهانک آزاد دانشگاه

 .دادند سر «آزادی آزادی، آزادی، بگو» و «پذیردنمی ذلت میردمی دانشجو»

 آهای آهای» قبیل از شعارهایی تجمع برگزاری با هم امیرکبیر دانشگاه دانشجویان :امیرکبیر دانشگاه

 .دادند سر «آوردن شوجنازه بردن، رو ما نیکای» و «شماست از بعدی مهسای ها،ن شَسته

 آزادی، آزادی،» چون شعارهایی آتش، کردن روشن و تجمع برگزاری با ظهر از کرج در شهروندان :کرج

 باهم اگه» ،«بشه گم باید آخوند فشفشه، تانک توپ» ،«آبادی میهن، مرد،/  آزادی زندگی، زن،» ،«آزادی

 .دادند سر «دیکتاتور بر مرگ» و «میشیم کشته یکی یکی نشیم، یکی

 مرد،/  آزادی زندگی، زن،» و «حمایت حمایت باغیرت، اراکی » چون شعارهایی با ظهر از تجمعات :اراک

 .شد آغاز «آبادی میهن،

 آزادی، آزادی،» ،«دیکتاتور بر مرگ» چون شعارهایی مردم و شد آغاز ظهر از اعتراضی تجمعات :مشهد

 .دادند سر «بشه گم باید آخوند فشفشه، تانک توپ» و «آزادی

 .دادند سر «آزادی زندگی، زن،» چون شعارهایی مردم و شد شروع ظهر از تجمعات :اصفهان

 اسلامی جمهوری» جمله از شعارهایی و کرده برگزار تجمع ظهر از شهر این در معترضین :شهرشاهین

 .دادند سر «خوایمنمی خوایمنمی

 .دادند شعار و کرده برگزار تجمع ظهر از بابل در معترضین :بابل

 ششم خیابان در. دادند شعار و کرده روشن آتش معترضین و شد آغاز ظهر از اعتراضی تجمعات :سنندج

 تیراندازی زد،می بوق اعتراض نشانۀ به که اتومبیل راننده یک سوی به گرسرکوب نیروهای سنندج، بهمن

 شده، منتشر که ویدیویی در. استگرفته قرار تیراندازی هدف سر ناحیۀ از شهروند این. کشتند را او و کرده

 که داد گزارش ایران بشر حقوق مرکز .کنندمی خطاب «شرفبی» را امنیتی نیروهای صحنه، در حاضر مردم  

 اندگریخته مردم مقابل از امنیتی مأموران جم،جام چهارراه در و شده فراگیر سرعت به سنندج در هااعتراض

 کنترل امنیتی نیروهای که داد گزارش نیز نگاوهه بشری حقوق سازمان. است مردم تسخیر در خیابان و
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 مسدود نیز را مریوان به سنندج ۀجاد معترضان سازمان، این گفتۀ به. اندداده دست از را شهر از هاییبخش

 از فرار حال در جمعیدسته طوربه امنیتی مأموران آن در که شده منتشر شهر این از نیز ویدیویی .اندکرده

 .هستند معترض مردم  دست

 .شد آغاز ظهر از اعتراضی تجمعات :کرمان

 .گرفت صورت هاخیابان در هم و دانشگاه در هم اعتراضی تجمعات :همدان

 را «دیکتاتور بر مرگ» و «آزادی زندگی، زن،» چادر، پوشش با زن یک که شده منتشر قم از ویدیویی :قم

 .کندمی دیوارنویسی

 و رقصدمی سوزان روسری  با زنی آن در که شده منتشر مهاباد مردم اعتراضی تجمع از ویدیویی :مهاباد

 .کنندمی همراهی را او «دیکتاتور بر مرگ» شعار با مردم

 و کنندمی رویپیاده یزد شهر در حجاب بدون زنان از تعدادی دهدمی نشان یزد از منتشرشده ویدیوی :یزد

 .دهندمی «آزادی زندگی، زن،» شعار 

 

 ایران در آموزاندانش اعتراض

 مهسا همه ما» جمله از شعارهایی و کرده تجمع شاندبیرستان در دختر آموزاندانش از شماری :پردیس

 .دادند سر «دیکتاتور بر مرگ» و «بجنگیم تا بجنگ هستیم،

 «دیکتاتور بر مرگ» جمله از شعارهایی و کرده تجمع مدرسه محوطۀ در دختر آموزاندانش از شماری :سقز

 .دادند سر

 .دادند سر «خوایمنمی خوایمنمی اسلامی جمهوری» شعار  دختر آموزاندانش :کرج

 .دادند شعار و آمدند خیابان به ظهر از آموزاندانش مریوان در :مریوان

 .دادند سر «ئازادی ژیان، ژن،» چون شعارهایی معترض آموزاندانش :بوکان

 .آمدند خیابان به «آزادی آزادی، آزادی،» چون شعارهایی با پرند در دختر آموزاندانش :پرند
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 کردنشین شهرهای اعتصاب

 کردنشین   شهرهای در سراسری اعتصاب از حکایت شده، منتشر اجتماعی هایشبکه در که ویدیوهایی

 .دارد سنندج و مریوان سقز، بوکان،

 مهر ۳۲

 بازداشت. یافتند ادامه یکشنبه روز در ایران هایمدرسه و هادانشگاه شهرها، در اعتصاب و اعتراض تظاهرات،

 شدگانکشته شمار و گرفت شدت کردن الخروجممنوع و سرشناس هایچهره و دانشجویان فعالان، گستردۀ

 تحقیق خواستار بشری حقوق نهاد دو و یافتند ادامه هم دیگر کشورهای در تظاهرات. گذاشت افزایش به رو

 تعطیل وکارهاکسب و بازار شهرها برخی در. شدند معترضان سرکوب در مرگبار هایروش از استفاده دربارۀ

 هاییدرگیری تهران ولیعصر شهرک در. دادند خبر رشت زندان در زندانیان شورش از هاگزارش برخی. بودند

 سنندج در. شد گزارش پراکنده تظاهرات تهران آبادنازی در. داد روی معترض جوانان و امنیتی نیروهای بین

 شدن تاریک با کرمانشاه در. زدند تظاهرات به دست شهر نقطه چند در مردم امنیتی شدید فضای علیرغم

 ثلاث شهر در. زدند اعتراض به دست و کرده روشن آتش هاخیابان برخی در و آمده خیابان به معترضین هوا

 لباس و انتظامی نیروهای. دادند سر «.... بر مرگ» شعار و آمدند خیابان به بار اولین برای معترضین باباجانی

 دانشجویان. کردند آموزان دانش از تعدادی بازداشت در سعی و یافتند حضور مدارس برخی در شخصی

 در نیز قزوین دانشگاه دانشجویان. کردند تجمع دانشگاه ساختمان برابر در تهران طباطبایی علامه دانشگاه

 دانشگاه در. دادند سر «شوید ملحق ما به خواهیم،نمی تماشاگر ما» شعار و کرده تجمع دانشگاه این محوطه

 شعار با و پیوستند اسلامی جمهوری علیه معترضان به هنر دانشکده دانشجویان مرکز تهران واحد آزاد

 این از دانشگاه مدرسان و استادان بیشتر هرچه حمایت خواستار «خونخفه استادامون خون، غرق خیابونا»

 شعار و کردند پیدا حضور هاخیابان در کرج فردیس در آموزاندانش از گروهی. شدند سراسری خیزش

 .دادند سر «آوردن رو اشجنازه بردن، رو ما نیکای»

 .داد رخ روز این در رشت لاکان زندان شورش و سوزیآتش

 

 مهر ۳۲

 در پتروشیمی چندین پیمانی کارگران زیرا بود خیزش روند در عطفی نقطه روز این اعتصابات نظر نقطه از

 اعتراضات با که بود نفت صنعت کارگران سیاسی صراحتاً اقدام نخستین این. کردند اعتصاب اعلام جنوب

 راهسه در واقع اتوبانی کار از کشیدن دست ضمن کارگرها از شماری. خورد پیوند ایران ۱۰۴۱ سراسری
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 به را بزرگ هاییسنگ خودروها وآمدرفت مسیر کردن مسدود منظور به کارگران. کردند مسدود را عسلویه

 پیمانی کارگران به مربوط اعتصابات و اعتراضات خبر انتشار از پس ساعاتی. آوردند جاده وسط

 آبادان پالایشگاه دوم فاز کارگران پیوستن از خبری منابع برخی ،(یک سایت) بوشهر و هنگام هایپتروشیمی

 دوشنبه، روز در ایبیانیه انتشار با نفت پیمانی کارگران اعتراضات سازماندهی شورای. دادند خبر اعتصابات به

 .داد خبر پتروشیمی و نفت صنعت پیمانی کارگران اعتراضات آغاز از ،۱۰۴۱ مهر ۱۹

 مهسا قتل به نسبت را خود نفرت و خشم دیگر بار ایران در مردم همه با صداهم نفت ایپروژه کارگران ما

 هر و یافتهسازمان خشونت علیه مردمی مبارزات از و کرده اعلام ارشاد گشت دست به جوان دختر این امینی

 بس دیگر …کنیممی پشتیبانی و حمایت جامعه بر حاکم جهنم و تأمینیبی و فقر علیه و زنان علیه روزه

 از بیش که ایسرکوبگرانه بساط و ظلم و ستم به و است مردم همه ما و کارگران ما مسلم حق اعتراض! است

 هاحقوقیبی و بردگی این تحمل ادامه به حاضر دیگر ما. داریم اعتراض شودمی روا ما بر است سال چهل

 .کرد خواهیم تعطیل را کار و زد خواهیم اعتراض به دست نیز ما مردم همه با صداهم …نیستیم

 کرج، گوهردشت سنندج، شهرهای. نمود پیدا ادامه تهران نواحی برخی و مختلف شهرهای در اعتراضات

 بوشهر و عسلویه پتروشیمی کارکنان. داشت بیشتری شدت اعتراضات سقز و کازرون اصفهان، فولادشهر

 جنوب واحد آزاد دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه گیلان، دانشگاه دانشجویان. نمودند اعتصاب و اعتراض به شروع

 .کردند اعتراض و تجمع تهران دانشگاه هنر دانشکده و تهران

 

 مهر ۳۲

 تظاهرات روز این در که بود اعتراضات اصلی هایکانون از یکی گذشته هایهفته در اصفهان شهر شاهین

 با همراه گذشته روز از کارگری اعتصابات. یافت ادامه اصفهان اقماری شهرهای در و شهرشاهین در همچنان

 پتروشیمی ۱ سایت در شاغل ایپروژه کارگران و شد آغاز ایران در سراسری اعتراضات روز چهارمین و بیست

 کارگران. کردند تجمع شرکت این محوطۀ در ضدحکومتی شعارهای دادن سر با عسلویه در واقع بوشهر

. کردند تجمع شرکت این محوطه در و کرده اعتصاب هم آبادان پتروشیمی شرکت دوم فاز ایپروژه

 صحنه گیلان دانشگاه. یافت ادامه شدید سرکوب رغمبه سنندج ویژه به کُردستان شهرهای در اعتراضات

 هنر، دانشکده برابر در و راهپیمایی صورت به تجمع این دانشجویان صنفی شورای گزارش به. بود اعتراضات

 در اعتراضی اجرایی در تهران هنر دانشگاه دانشجویان از جمعی. گرفت صورت گیلان دانشگاه فنی و پزشکی،

 .دادند سر «آزادی زندگی زن» شعار و گرفته قرار یکدیگر کنار «خون» واژه شکل به ملی باغ پردیس
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 مهر ۶۳

 هاتجمع. زد را روز این در اعتراضات اولیۀ جرقۀ سراسری خیزش برای تهران محلات جوانان ۲ شماره اعلامیه

 و کسبه اعتصاب. داشت ادامه شب از پاسی تا و شد شروع هادانشگاه از چهارشنبه روز صبح از اعتراضات و

 شکل غربی آذربایجان هایاستان در هاییاعتصاب و یافت ادامه کردستان استان شهر چند در دارانمغازه

 و کرمانشاه غربی، آذربایجان کردستان، هایاستان در مختلفی شهرهای در چهارشنبه صبح از بازاریان. گرفت

 بازداشت نفت صنعت کنندگاناعتصاب از تعدادی و اندداشته نگه بسته را خود هایمغازه رضوی خراسان

 محوطۀ در و کرده تحریم را درس کلاس همچنان کشور هایدانشگاه از بسیاری دانشجویان. شدند

 کارگران اعتصاب از ایاطلاعیه صدور با تپههفت نیشکر کارگران سندیکای. کردند تظاهرات هایشاندانشگاه

 خود بیانیۀ در نفت پیمانی کارگران اعتراضات سازماندهی شورای همچنین. کرد حمایت پتروشیمی و نفت

 :آورد رژیم به خطاب

 و حراست نیروهای به خطاب و کنیممی محکوم شدت به را عسلویه در همکارانمان دستگیری و سرکوب

 اولتیماتوم …داشت خواهد شما برای سنگینی بهای هادستگیری این که داریممی اعلام قاطعانه سرکوب

 ما کار هایمحیط و هاخیابان از سرکوب نیروهای و نشوند آزاد فوراً ما بازداشتی عزیزان اگر که دهیممی

 .زد خواهیم اعتراض به دست تریگسترده اشکال در نروند بیرون

 تانک، توپ،» شعار سردادن و تجمع با تهران جمهوری خیابان در تهران علاءالدین پاساژ بازاریان و کسبه

 مقابل تجمع برگزاری به اقدام وکلا از گروهی. شدند نظام سرنگونی خواستار «بشه گم باید آخوند فشفشه،

 گاز پرتاب با تجمع این که کردند آرژانتین میدان در واقع «مرکز دادگستری وکلای کانون» ساختمان

اژهای، ) این اتفاق چند روز بعد از آن افتاد که محسنی شد سرکوب رژیم انتظامی عوامل سوی از آوراشک

 وجود با اجتماعی هایشبکه در شده منتشر تصاویر. رئیس قوۀ قضائیه از گفتگو با معترضین حرف زده بود(

 در امنیتی نیروهای و معترضان میان شدید هایدرگیری بروز نشانگر گسترده سانسور و اینترنت قطعی

 .استداشته جریان شهر این در اعتراضات آغازین روزهای از وقفهبی که بود سنندج شهر هایخیابان

 پیرانشهر، کرج، کرمانشاه، کاووس، گنبد ایلام، اراک، دیواندره، سقز، لاهیجان، بندرعباس، در هاییتظاهرات

 قزوین، خیابان نارمک، محلات شبانه اعتراضات تهران در. شد برپا مشهد اصفهان، رشت، مریوان، بوکان،

 شکل مولوی خیابان و کاشانی، خیابان تهرانپارس، صادقیه، شریعتی، خیابان ستارخان، خیابان آباد،نازی

 .شد برپا تظاهرات زارلاله خیابان در و فلسطین خیابان در روز طول در همچنین. گرفت
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 مهر ۶۳

 در تجمع برای هاییفراخوان که یافت ادامه حالی در ایران مردم سراسری خیزش شب هفتمین و بیست

 سنندج» شعار با اهوازی معترضان. بود شده صادر اراک و تبریز اهواز، در جمله از ایران، مختلف مناطق

 کردستان عمده شهرهای. کردند همبستگی اعلام کُردستان و بلوچستان مردم با «ایران چراغ چشم زاهدان

 امنیتی نیروهای کرج گلشهر در. بود حکومتی نیروهای با درگیری صحنه قیام هایشب و روز تمامی همچون

 شاهد نیز تهران غرب در زیباشهر منطقه و میرجاوه ایلام،. کردند تیراندازی به اقدام مردم کردن متفرق برای

 زنان اعتراض شاهد روز این .کرد تکذیب را سنندج به هاتانک ورود شایعه سپاه امرای از یکی. بود تظاهرات

 رژیم که بود تهران ولیعصر میدان در «من سرزمین زنان» تبلیغاتی بیلبورد در عکسشان نصب به سرشناس

 .کند اقدام آن کشیدن پایین به نسبت بلیبورد، این نصب از ساعت ۰۹ از کمتر در شد ناگزیر

 

 مهر ۶۶

 حال همان در و کرد تهدید را معترضان دیگر بار ایخامنه: شد شروع مهم واقعه دو با روز این اولیه ساعات

 رژیم علیه و ریختند هاخیابان به زاهدان خونین جمعه پیامدهای دلیل به نماز از پس و زاهدان در معترضان

 :گفت جمعه نماز هایخطبه در عبدالحمید، مولوی روز همین در. دادند شعار هابسیجی و

 ظلم این از الله که کنممی یاد سوگند و دارم یقین من. شد اینجا در بزرگی بسیار ظلم اسبق جمعه در

 تبعات خداوند نزد گناهبی هایانسان این کشتن. شد چه دیدیم و بودیم اینجا ما همه چراکه شد؛ ناراضی

 .است نابودگر مظلومان آه که ایمدیده ما …دارد

 خوزستان، در لالی بوکان، مریوان، شهرهای. استشده گرفته سر از شبانه اعتراضات کشور مختلف نقاط در

 شبانه تظاهرات شیراز و دزفول مدرس شهرک اهواز، بلوچستان، و سیستان در میرجاوه حیدریه، تربت یزد،

 شبانه هایشعارنویسی. کشیدند آتش به را سلیمانی قاسم پیکر غول بنر معترضین قزوین در. گرفت شکل

 ورود از جلوگیری برای جوانان توسط( سنندج در) کردستان استان ورودی راه. داشت ادامه ایگسترده طوربه

 .شد مسدود شهر این به حکومتی نیروهای

 در دستگیری هنگام در خانم یک به پلیس ویژه نیروهای تعرض از مجازی فضای در ویدیویی انتشار

 از ایران فرهنگیان صنفی هایتشکل هماهنگی شورای. شد مردم گستردۀ خشم موجب خیابانی اعتراضات
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 روز در و اردبیل در دبیرستانی به امنیتی مأموران حملۀ جریان در دختر آموزدانش یک شدن کشته

 همچنین .داد دست از را خود جان بیمارستان در. جمعه روز پایانی ساعات در دختر این. داد خبر چهارشنبه

 کشته به واکنش در تبریز ساکن فعالان از گروهی. شدند بازداشت دیگر تن ۲ و شدند زخمی آموزدانش ۱۴

 در. دادند اعتراضی تظاهرات فراخوان شنبه ظهر ۱۶ برای ایبیانیه در اردبیلی معترض آموزدانش دختر شدن

 :شد اعلام بیانیه این

 نیز تبریز. شکست خواهیم را اندکرده بلند باتون شهر این ناموس به که سرکوبگری هاییگان تمامی دستان

 .بود خواهد ظلم حاکمیت علیه بر اصلی میادین در شنبه روز ۱۶ ساعت آذربایجان، شهرهای سایر مانند به

 

 پنجم هفته

 مهر ۶۰

 صنعت و علم دانشگاه دانشجویان از گروهی توسط «ایران چراغ و چشم زاهدان، کردستان» شعار تکرار

 .تهران

 .«…برای» ترانه جمعی خواندن با تهران شریعتی دانشگاه دانشجویان از جمعی اعتراضی تجمع

 تهران، شهرهای در دانشجویان و معترض مردم کشور، نقاط از بعضی در اینترنت گسترده اختلال وجود با

 .زدند تجمع به دست … و مشهد کرج، اصفهان، رشت، همدان، کرمانشاه، اردبیل، کردستان، استان

 .افتاد اتفاق ماه مهر ۶۳ شب در ایران، ۱۰۴۱ سراسری اعتراضات ادامه در اوین زندان سوزیآتش

 

 مهر ۶۴

 شعار با تهران اکباتان شهرک در معترضان. یافت ادامه امنیتی نیروهای حضور رغم به پیرانشهر در اعتراضات

 شهرک این هایخیابان در «ما آزادی ندای ما، نیکای ما مهسای» و «کُشی کودک قاتل داعشی، سپاهی»

 سر «دیکتاتور بر مرگ» شعار تهران تجریش میدان در تجمع با تهران در معترض شهروندان. کردند تجمع

. کردند تجمع راهبندان ایجاد و آتش کردن روشن با کاشانی خیابان در تهران مردم از تعدادی. دادند

 دیواندره شهروندان. دادند ادامه خود شبانه اعتراضات به راهبندان ایجاد با سنندج «غفور» محله در معترضان

 سر «آزادی ژیان، ژن،» جمله از شعارهایی و کردند تجمع شهر این هایخیابان در کردستان استان در واقع
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 سوزیآتش حوادث محکومیت بر علاوه گیلان و آباد،نجف تبریز، کرج، تهران، شهرهای در دانشجویان. دادند

 در معترضان جمع به تا خواستند مردم از و دادند نشان اسلامی جمهوری با را خود مخالفت اوین، زندان در

 .بپیوندند هاخیابان

 مهر ۶۵

 این. شدند آزاد بازداشتی کارگران از تعدادی کرد اعلام دوشنبه روز نفت پیمانی کارگران سازماندهی شورای

 با تهران اکباتان شهرک در شبانه تظاهرات. پذیرفت صورت نقدی جریمۀ و کفالت قرار وثیقه، با موقت آزادی

 را امینی مهسا بزرگ عکس مردم «اسلامی جمهوری بر مرگ» و ،«..... بر مرگ» ،«دیکتاتور بر مرگ» شعار

 اعتراضات پیرانشهر و مهاباد، سردشت، سنندج، در. دادند نمایش اکباتان هایساختمان از یکی دیوار روی

 و تظاهرات ایلام استان در آبدانان در. کردند روشن آتش هاخیابان در معترضین و شد آغاز شبانه

 تجمع به «فقیه ولایت ضد بر مرگ» شعار با هاشخصی لباس بندرعباس در. داد رخ شدیدی هایدرگیری

 کشیده آتش به بسیج هایپایگاه از یکی ایلام در. کردند بازداشت را تعدادی شتم و ضرب با و حمله کنندگان

 و اعتراضات صحنه یزد شهر. شد داده سر «دیکتاتور بر مرگ» شعار کرج مهرشهر و اصفهان در. شد

 آموزان دانش. بود شدید بسیار مهاباد در هادرگیری. بود حکومتی مأموران با معترضان شدید هایدرگیری

 هادانشگاه. دادند حکومتی ضد شعارهای تبریز و سنندج، آستارا، اصفهان، گنگ، بندر در مختلف مدارس

 دانشگاه شهرکرد، آزاد دانشگاه تهران، پزشکی علوم دانشکده: بودند حکومتی ضد تظاهرات عرصه همچنان

 آزاد دانشگاه یزد، دانشگاه تهران، دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده بوشهر، فارس خلیج دانشگاه مازندران،

 .پردیس واحد تهران آزاد دانشگاه و آباد،نجف

 

 مهر ۶۲

 تانک توپ» جمله از شعارهایی و کردند تجمع دانشگاه محوطه در طباطبایی علامه دانشگاه دانشجویان

 و گیلان هایدانشگاه دانشجویان. دادند سر «ندارد دختر دیگر بگویید مادرم به ندارد، اثر دیگر مسلسل

 رغم به روز این در آموزاندانش و دانشجویان اعتراضات. کردند تجمع هادانشگاه این هایمحوطه در مازندران

 به روز همین شامگاه در شخصی لباس مأموران. یافت ادامه اسلامی جمهوری امنیتی نیروهای شدید سرکوب

 ماهشهر، هایپالایشگاه پیمانی کارگران اعتصاب. بردند هجوم رشت در دانشجویان دخترانه خوابگاه یک

 همبستگی هدف با نیز تپههفت نیشکر کارگران. یافت ادامه همچنان روز این در آبادان و بندرعباس عسلویه،

 بشر حقوق شبکه. کردند تجمع شرکت این محوطه در شنبهسه ایران در سراسری اعتصابات و اعتراضات با
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 کمدست ایلام استان در آبدانان شهرستان در مهر ۶۵ دوشنبه شامگاه اعتراضات در که داد گزارش کردستان

 .شدند بازداشت هم نفر ۹ کمدست و شده زخمی آوراشک گاز و ایساچمه هایگلوله شلیک اثر در نفر ۶۴

 

 مهر ۶۲ 

 به سنندج و دهگلان تهران، ساوه جاده اصفهان، کرمانشاه، جوانشیر شهرهای در هنگام شب معترضین

 در تهران در. داد رخ زاهدان پزشکی علوم دانشگاه و کرمانشاه در دانشجویان اعتراضات. آمدند هاخیابان

 در. دادند سر «هستیم هم با همه ما نترسید نترسید» شعار و کرده تجمع تهران شرق در نوتهران خیابان

. دادند سر «دیکتاتور بر مرگ» شعار شهر این هایخیابان در راهپیمایی با دختر آموزاندانش سنندج

 غرب شهرهای در بازاریان و کسبه و ایران جنوبی هایاستان در کارگران اعتصاب تداوم از هاگزارش همچنین

 .دادند خبر کردستان جمله از غرب شمال و

 

 مهر ۶۲

 خواهیآزادی قهرمان ستارخان تولد با همزمان که تبریز محلات جوانان فراخوان به پاسخ در تبریزی جوانان

 :استآمده بیانیه این از بخشی در. آمدند هاخیابان به بود شده صادر آذربایجان

. اردبیلی مظلوم آموز دانش تا کردستان ژینای از هستیم آزادی زندگی زن انقلاب شهدای تمام عزادار ما

 .گرفت خواهیم پس را مانمیهن و جنگید خواهیم محله به محله و کوچه به کوچه

 

 و داده سر «دیکتاتور بر مرگ» شعار تبریز هایخیابان در راهبندان ایجاد و آتش برافروختن با معترضین

 در. داد رخ ارک و ساعت میدان در هادرگیری. شدند اسلامی جمهوری رژیم سرنگونی و رهایی خواستار

 در. کشیدند آتش به را بسیج پایگاه یک معترضان سنندج در. داد رخ هاییدرگیری امین راه سه و شهناز

 در. دادند ضدحکومتی شعارهای و آمدند خیابان معترضان صادقیه و اکباتان، عصر، ولی خیابان در و تهران

 دچار کرج حصارک ۱۰ پاسگاه. شدند درگیر رژیم نیروهای با مادر میدان و شهرداری میدان در جوانان رشت

 درمانی کادر. بود رژیم عوامل با آزادیخواهان درگیری صحنه نیز پیرانشهر و مهاباد. شد سوزیآتش

 حکومت» و «دیکتاتور بر مرگ» فریادهای و پزشکی نظام ساختمان مقابل تجمع با مشهد هایبیمارستان

 نیروهای میان درگیری صحنه نیز اصفهان. شدند استبداد زوال و رهایی خواهان «خواهیمنمی کشبچه
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 و همبستگی به را مردم شعار سردادن و تجمع با اهواز چمران دانشگاه دانشجویان. بود جوانان و حکومتی

 .کردند دعوت رژیم استبداد علیه مدنی مبارزات ادامه

 

 مهر ۶۲

 جمعه نماز از پس بلوچ نمازگزاران. بود متمرکز زاهدان و رشت، تبریز، در روز این در اعتراضات عمده محور

. دادند سر «بسیجی بر مرگ» و «.... بر مرگ» شعار تظاهرکنندگان. کردند تظاهرات زاهدان هایخیابان در

 :گفت و کرد توصیف «دلخراش بسیار» را زاهدان سیاه جمعۀ عبدالحمید مولوی

 خیابان و مصلی همین در نفر هاده. اندکرده سکوت رابطه این در چرا بالارده مسئولان که متعجبیم بسیار ما 

 به و را هااین کسی چه. بود خورده شانسینه و سر به تیر هاآن از بسیاری. رسیدند قتل به دلیلی هیچ بدون

 نیروهای تمامی که اسلامی جمهوری رهبری و کشور مدیران و مسئولان... است؟رسانده قتل به جرمی چه

 خالی شانه مسئولیت این از تواندنمی کسیهیچ و هستند مسئول همه هستند، ایشان فرمان تحت مسلح

 .کند

 

 ششم هفته

 مهر ۰۳

 

 برلین در ایران اعتراضات از حمایت تظاهرات

 پرواز جانباختگان هایخانواده انجمن توسط بزرگی فراخوان دنبال به اکتبر، ۶۶ با برابر مهرماه ۳۴ روز در

 شهر مرکز در نفری هزار ۱۴۴ تا ۹۴ عظیم تظاهرات در اروپا از خارج و اروپا سراسر از ایرانیان ،۲۵۶ اسپی

 .کردند شرکت برلین

 تنکابن، بوکان، مهاباد، مریوان، سنندج، تهران، جمله از ایران مختلف شهرهای در و ایران داخل در اعتراضات

 از تهران مختلف مناطق در مهر ۳۴ شنبه شامگاه معترضان. یافت تداوم دزفول و بندرعباس، مشهد، اراک،

 یمرژ علیه و کرده تظاهرات پایتخت، برق چراغ بازار در و شریعتی متروی آباد،نازی تهرانپارس، نارمک، جمله

 .دادند شعار
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 آبان ۳

 برخی در معلمان و فرهنگیانقیام وارد فاز دیگری شد. « از یاد مبر خون را» با شروع آبان، با اسم رمز 

 طباطبایی علامه هایدانشگاه دانشجویان. کردند تحصن مدارس دفاتر در و زده اعتصاب به دست شهرها

 هادانشگاه این محوطه در تجمع با گوهردشت آزاد دانشگاه و یزد، هنر دانشگاه تهران، شریف دانشگاه تهران،

 ضد خودروهای حضور با عسلویه ویژه منطقه در امنیتی سنگین جو. دادند سر حکومتی ضد شعارهای

 و سرد هایسلاح با را اعتراضی گونه هر مأموران و شدمی کنترل عسلویه در خروج و ورود. بود حاکم شورش

 انتقام ماه اومده، آبان ......» دادندمی شعار معترضان از تعدادی کرج باغستان در. کردندمی خاموش گرم

 .«اومده

 

 آبان ۶

 و دانشجویان. بود رژیم به دانشجویان اعتراضات صحنه آبان دوم دوشنبه روز ایران مختلف هایدانشگاه

 به امنیتی نیروهای هجوم با اما تجمع این. زدند اعتراضی تجمع به دست شیراز در پزشکینظام پزشکان

 جهرمی، بهادری علی با پاسخ و پرسش نشست محل تهران نصیر خواجه دانشگاه. شد کشیده خشونت

 پزشکیعلوم دانشگاه. ماند ناتمام دانشجویان اعتراضات با نشست این اما بود رئیسی، ابراهیم دولت سخنگوی

 آزاد دانشگاه زاهدان، پزشکیعلوم دانشگاه شریف، دانشگاه دزفول، آزاد دانشگاه اصفهان، دانشگاه تهران، آزاد

 و اعتراضات صحنه تبریز هنر دانشگاه و تهران صنعت و علم همدان، واحد آزاد دانشگاه تهران، غرب واحد

 مدرسه آموزاندانش شتم و ضرب و امنیتی نیروهای تهاجم پی در. بود حاکمیت علیه دانشجویان شعارهای

 با حادثه محل نزدیک خیابان در آموزاندانش خانواده کارون، و مرتضوی خیابان تقاطع در صدر دخترانه

 پراکنده هایتجمع در سنندج و سقز، سردشت، مهاباد، شهرهای در معترضین. شدند درگیر امنیتی نیروهای

 .کردند مسدود را هاخیابان آتش کردن روشن بار و آمده خیابان به «محور محله» و

 

 آبان ۰

 پارک اسم ضدحکومتی شعارهای دادن سر با همزمان تهران صنعت و علم دانشگاه دانشجویان روز این در

 سخنرانی محل در حضور با قم دانشگاه دانشجویان. دادند تغییر «ژینا» پارک به را دانشگاه این بانوان
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 دانشجو» و «آزادی آزادی، آزادی،» جمله از شعارهایی دادن سر و جهرمیبهادری علی دولت سخنگوی

 دانشگاه دانشجویان. کردند اعتراض دانشگاه این در همراهانش و جهرمی حضور به «پذیردنمی ذلت میرد،می

 ادامه اعتراضات به روز این در نیز اهواز چمران دانشگاه و تهران، بهشتی دانشگاه تهران، طباطبایی علامه

 گارد شتم و ضرب اثر در و روز این در ایرانشهر اعتصامی پروین مدرسه راهنمایی سوم پایه دختر یک .دادند

 .شد کشته سر ناحیه به ضربه اثر در و امنیتی

 

 آبان ۴

 در که طوری به شد شکسته نظام هیمنۀ که بود سراسری اعتراضات طی در بار دومین این مهر ۱۲ از پس

 و روز این در معترضان. نداشتند حضور اصلاً  یا نبودند سرکوب به قادر حکومتی نیروهای یا مناطق بسیاری

 در و روز در را خیزش شروع زمان از اعتراضات ترینگسترده کشور سراسر در امینی مهسا چهلم مراسم برای

 مراسم، برگزاری از جلوگیری برای رژیم هایتلاش رغم به معترضان سقز در. کردند برگزار شب از پاسی

 .شد داده پاسخ حکومت نیروهای سوی از تیراندازی با که کردند برگزار گسترده بسیار تظاهرات و راهپیمایی

 در یک کلام، سقز درخشان و شکوهمند بود.

 شیراز، جوانرود، دهگلان، دیواندره، مشهد، مهاباد، مریوان، اصفهان، سنندج، شهرهای در معترضان دیگر

 کرج، تبریز، کرمان، رودهن، همدان، آباد، نجف قزوین، شیرین، قصر غرب، گیلان بوشهر، اهواز، رشت،

 شهریار، زرینشهر، کاشان، خوراسگان، اردبیل، اراک، ارومیه، بروجرد، جوانرود، ملایر، دامغان، بابلسر، ایرانشهر،

 اقدام و دادند سر اعتراضی شعارهای و کردند برگزار سراسری اعتراضات سمنان و زاهدان، آمل، زنجان، یزد،

 جو و کرده اعتصابات و اعتراضات برگزاری به اقدام کرمان شهر در معترضان .کردند وسایل سوزیآتش به

 دانشگاه این محوطه در پزشکیدندان دانشجویان تهران دانشگاه در .درگرفت شهر این در امنیتی شدید

 .دادند سر «آزادی آزادی، آزادی،» شعار و کرده تجمع

 با شمالی کارگر خیابان در پزشکی نظام سازمان مقابل در تجمع با تهران درمان کادرهای از گروهی تهران در

 شریعتی، متروی ایستگاه تیر، هفت میدان توپخانه، میدان آزادی، خیابان. شدند درگیر پلیس نیروهای

 و فردوسی میدان عصر،ولی چهارراه انقلاب، میدان رازی، میدان تا محمدی میدان حدفاصل مولوی خیابان

 هنرمندان خانه مقابل در نیز زنان از جمعیتی. بود معترضان تجمعات شاهد مسیرها این اطراف هایخیابان

 پاساژ حضور، امین راه سه تهران، بازار محدوده در. کردند اعتراض و اجباری حجاب گذاشتن کنار به اقدام

 که ایرانشهر خیابان و دلاوران مبل بازار عصر،ولی میدان کامپیوتر مجتمع میرداماد، پایتخت پاساژ علاءالدین،

 از بسیاری. دادند سر شعار و کرده تجمع معترضان از هاییگروه است، اداری هایماشین فروش مرکز
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 نقاط برخی در دانشجویی هایتجمع بر علاوه. کردند اعتصاب و بسته را هامغازه و پاساژها بستن دارانمغازه

 واحد آزاد دانشگاه رفسنجانی، هاشمی دانشگاه: بود دانشجویی تجمعات شاهد هادانشگاه از تعدادی شهر،

 نصیر، خواجه برق دانشکدۀ جنوب، تهران واحد آزاد دانشگاه ،(ص) اعظم پیامبر دانشگاه تحقیقات، علوم

 دانشگاه زرگنده، واحد آزاد دانشگاه پزشکی علوم دانشکدۀ اصفهانی، اشرفی بلوار در فرهنگ و علم دانشگاه

 سوگ در دانشجویان از برخی که تیر هفت میدان محدوده در اقتصاد دانشگاه تهران، دانشگاه بدنی تربیت

 اصلی هایخیابان در راهپیمایی و شعاردهی شب طول در. داشتند تن بر مشکی هایلباس امینی مهسا چهلم

. داد رخ ساعات همین در خودروها تردد کندی. شد همراه ممتد هایبوق طریق از رانندگان همراهی با شهر

. کردند گسترده اعتراضات همچنین و اعتصابات به اقدام ۱۰۴۱ آبان ۰ چهارشنبه روز در تهران کسبه اکثر

 هاحقوق افزایش مطالبه با و خواستهایشان به پاسخگویی عدم به اعتراض در تهران پالایشگاه پیمانی کارگران

 .زدند اعتصاب به دست

 پزشک ۱۴۴۴ از بیش امضای به که فراخوان این و کرد صادر فراخوانی قبل روز در ایران پزشکی جامعۀ

 کودکان جمله از ایران، جامعه عموم روان و جسم سلامت به نشدن وارد خدشه خواهان بند ۲ در بود رسیده

 شد منتشر پزشکی نظام سازمان اعضای به تهدیدآمیز پیامک ارسال از هاییگزارش همزمان. شد نوجوانان و

 کنند، امضا را ایبیانیه یا کنند شرکت آبان ۰ روز راهپیمایی در اگر که شدند تهدید پزشکان آن در که

 پزشکی در شاغل پزشک فریدونی، مهران دکتر. گرفت خواهند قرار «قضائی تعقیب تحت و شده شناسایی»

 شهر این پزشکی نظام اعضای اعتراضی تجمع در حضور از پس ماه،آبان ۶ دوشنبه، روز در است شیراز قانونی

 شیراز در منزلش در امینی مهسا قتل در اسلامی جمهوری ارشاد گشت پلیس نیروهای دانستن مقصر و

 تجمع این با پلیس برخورد و پزشکی نظام سازمان مقابل در پزشکان آبان ۰ تجمع از پس. شد بازداشت

 .دادند استعفا خود سمت از بزرگ تهران پزشکی نظام مدیره هیئت مقام قائم و رئیس

 ایمنی خدمات و نشانیآتش مدیرعامل. ریخت فرو آبادان در متروپل ساختمان از دیگری بخش روز این در

 مردم خشم باعث واقعه این. داد خبر دیگر تن یک مصدومیت و نفر یک شدن کشته از آبادان شهرداری

 مجدد ریزش از پس ساعاتی و شیراز در. دادند شعار رژیم علیه و ریختند هاخیابان به آنها و شد آبادان

 حمله این در داد گزارش فارس خبرگزاری. گرفت صورت شاهچراغ در زائران به تروریستی ایحمله متروپل

 خبر شبکه. داشتند دست در کلاشنیکوف سلاح مهاجمین یا مهاجم. شدند زخمی نفر ۱۴ و کشته نفر ۱۳

 سه شده ادعا همزمان. استرسیده نفر ۰۴ به هازخمی تعداد کرد اعلام زیرنویس در حکومت صداوسیمای

 این وقوع. استکرده فرار نفر یک و بازداشت نفر دو دادند گزارش منابع برخی اما. شدند بازداشت مسلح فرد

 و مهم که آنها ویژه به ایران در هاحرم و زیارتی اماکن همه به ورود که بود حالی در تروریستی حادثه

 از کلاشنیکوف بزرگ سلاح با چگونه مهاجمان نیست مشخص. است همراه بدنی بازدید با هستند پرمراجعه
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 هایگروه به آن دادن نسبت و مشابه اقدامات انجام در رژیم سوابق خاطر به. کردند عبور بدنی بازرسی

 میانه در عملیاتی چنین داشتند بیان آنها. شد مواجه سیاسی فعالان و مردم واکنش با نیز اقدام این مخالف،

 برای هم اسلامی جمهوری سوی از است، امینی مهسا چهلم که آبان چهارم با همزمانی و مردم اعتراضات

 در که استبوده کسانی ویژه به مخالفان قمع و قلع احتمالاً هم و سراسری خیزش بر گذاشتن تأثیر

 در اسلامی جمهوری مخالفان از و انتظامی نیروی سابق افسر زندکرمی فریبرز. هستند اسیر رژیم هایزندان

 و «جدید خبری هایکانون ایجاد» برای اسلامی جمهوری ترفند با مرتبط را تروریستی اقدام این توییتی

 را تروریستی اقدام این عامل توییتی در سیاسی فعال کاظمی مسعود. دانست «روانی جنگ عملیات»

 :نوشت و دانست «اسلامی جمهوری»

 جمهوری. شده بیشتر حکومت ایذایی و ساختگی حرکات و افتاده خطر به اسلامی جمهوری موجودیت

 .شیراز شاهچراغ حالا و متروپل اول. کندنمی حذر جنایتی هیچ از ماندن برای اسلامی

 

 آبان ۵

 حیات روستای آرامستان در مردم از شماری حضور با آبان پنجم شنبهپنج روز شاکرمی نیکا چهلم مراسم

 بخش در تردد مسیر پل تنها امنیتی مأموران که شد برگزار شرایطی در آبادخرم دخترپل نزدیکی در الغیب،

 و حاضران جمع میان در دخترش چهلم آیین در شاکرمی نیکا مادر. کردند مسدود را لرستان ویسیان

 :گفت کردند، شرکت مراسم این در که معترضانی

 شد،می تحمیل تو به نالایقان و نابخردان از که را حقارتی و کوچکی نتوانستی دیگر که شدی بزرگ قدر چه

 خواب در رویاهای برای ترینمشکستهدل. اتدوری از ترینمغمگین جانم؛ نیکا. بیاوری تاب و کنی تحمل

 و آزادگی تفکر، پاک بذر شدنت پرپر با بینممی وقتی دلبندم؛ اما هایترنج برای عذابم در ابد تا …اتخفته

 .شکرگزار و خوشحالم شود،می شکوفا دیگر عزیزانی دل در شرافتت و شهامت

 اما شد، شلیک و حمله مردم به و گرفتند قرار ویژه یگان نیروهای حمله هدف حاضران مراسم این مۀادا در

 تهران نقطه چند در. راندند عقب آرامستان مجاور هایتپه به را رژیم نیروهای پرانیسنگ و مقاومت با مردم

 شهر چند در. دادند صورت شبانه تجمع تهرانپارس و چیتگر شهرک تهرانسر، صادقیه، در ساکن معترضان

 با بانه مردم. شد برپا تظاهرات بوکان و کرمانشاه اراک، دهگان، شوش، رشت، آستارا، بروجرد، جمله از دیگر

 آزاد دانشگاه دانشجویان. زدند تجمع برگزاری به دست آتش، کردن روشن و هاخیابان برخی کردن مسدود

 مردم. «…آوردن شوجنازه بردن، مارو نیکای: »دادند شعار و کردند تجمع نیز غرب تهران آزاد دانشگاه و یزد
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 به دست شد کشته امنیتی نیروهای دست به چهارشنبه روز که مهابادی جوان تشییع مراسم از پس مهاباد

 اصفهان و کرج چون شهرهایی در. کردند تصرف را شهرستان این فرمانداری و زدند گسترده تجمع

 و هنر دانشگاه دانشجویان. دادند شکل را اعتراضی تجمعاتی آبان، پنجم روز آموزاندانش و دانشجویان

 ،«گردد باید آزاد زندانی دانشجوی» چون شعارهایی و کرده تجمع دانشگاه صحن در تهران در پارس معماری

 در. دادند سر «شماست از بعدی مهسای ها،نشسته آهای آهای» و «پشتشه نفر هزار شه، کشته نفریک هر»

 تجمع «پذیردنمی ذلت میرد،می دانشجو» همچون شعارهایی دادن سر با دانشجویان کرج آزاد دانشگاه

 سر «آزادی» فریاد و کرده تجمع نیز اصفهان «سنترسیتی» کاربردی-علمی دانشگاه دانشجویان. کردند

 کشممی: »دادند شعار مدرسه محوطه در تجمع با اصفهان در پسرانه دبیرستان یک آموزاندانش. دادند

 و هفتاد در و ایران در بشر حقوق ویژه گزارشگر رحمان، جاوید. «… کشت خواهرم آنکه هر کشم،می

 .خواند «سابقهبی» را ایران در حکومت خشونت اعمال ملل، سازمان عمومی مجمع نشست هفتمین

 

 آبان ۲

 مردم گسترده تظاهرات و کردنشین شهرهای در اعتراضات شدگانکشته از تعدادی چهلم آیین روز این در

 از اسلامی جمهوری علیه ایران مردم سراسری خیزش از حمایت در انسانی زنجیره. شد برگزار زاهدان در

 حمله با که خیابانی تظاهراتی زاهدان در. شد تشکیل جهان مختلف شهر ۹۴ از بیش در و شد آغاز نیوزیلند

 و زاهدان در نوجوان یک جمله از تن، چند شدن زخمی و کشته به منجر و شد مواجه امنیتی نیروهای

 مردم که گفت زاهدان نمازجمعه هایخطبه در عبدالحمید مولوی. شد سراوان در مردم سوی به تیراندازی

 :کنندمی پافشاری ایران مردم همه ملی هایخواسته و مذهبی، قومی، هایبرخواسته بلوچ

 نیست، معیشتی و اقتصادی تنها ایران مشکلات سیاسی؛ هایآزادی قلم، آزادی بیان، آزادی به معتقدیم ما 

 .است اندیشه و تفکر آزادی و سیاسی آزادی آن از ترمهم

 شهروندان حضور و بودند معترض مردم حضور شاهد آبان ۲ جمعه روز در نیز کردنشین شهرهای از شماری

. شدند کشته سراسری خیزش جریان در که بود هاییجوان خاکسپاری یا چهلم آیین در شرکت برای اغلب

 همسر و شد برگزار سقز در جمعه روز سراسری، اعتراضات باختگانجان از محمودی فریدون چهلم مراسم

 :گفت جمعیت به رو محمدی فریدون

 .میردنمی فریدون میرد،نمی شهید
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 برخورد با آنان آمیزمسالمت اعتراض که دادند شعار اسلامی جمهوری علیه و شدند جمع هم دور معترضان

 علوم دانشگاه گولان ۶۶ پسرانه خوابگاه دانشجویان اعتراضی تجمع از پس. شد روروبه امنیتی نیروهای خشن

 امنیتی نیروهای. شدند مجروح دانشجویان از برخی و کردند حمله آنها به امنیتی نیروهای کردستان، پزشکی

 بیمارستان به مشرف که کردستان پزشکی علوم دانشگاه ۳ فاطمیه و ورمقانی دخترانه هایخوابگاه سوی به

. شدند هاساختمان از خروج به ناگزیر دختر دانشجویان و کردند شلیک آوراشک گاز و تیر است سنندج کوثر

 تجمع بود بستری آنجا در مجروح معترضان از یکی که کوثر بیمارستان مقابل سنندج در معترضان سپس

 شهروندان از گروهی. کردند روشن آتش بوکان هایخیابان از یکی در جمعه، شامگاه در معترض مردم. کردند

 روشن شمع خیابان در سراسری، اعتراضات شدگانکشته از ملایری، سینا و شهیدی مهرشاد یاد به اراک در

 سراسری اعتراضات شدگانکشته از زارع میلاد چهلم مراسم از پس پل شش کلاحمزه روستای مردم. کردند

 اتحاد» فریاد با نیز هرمزگان دانشگاه دانشجویان. کردند تجمع او مغازه مقابل در آتش کردن روشن با بابل در

 جندی دانشگاه صدف خوابگاه از را دانشجو دو شخصی لباس نیروهای. کردند برگزار اعتراضی تجمع «اتحاد

 پرورش و آموزش عمومی روابط شنبه روز رو سراسری خیزش برای هافراخوان با زمانهم. ربودند اهواز شاپور

. بود خواهد تعطیل شنبه روز استان این مدارس «آنفلوآنزا شیوع» دلیل به که کرد اعلام اردبیل استان

 در که کرد اعلام نوبل بنیاد. کردند شلیک تهران چیتگر شهرک در مردم هایخانه به حکومتی مأموران

 جایزه اهدای مراسم در شرکت برای اسلامی جمهوری سفیر از دعوت سراسری، اعتراضات سرکوب به واکنش

 بنیاد مسئولان از نقل به گزارشی در آبان، ۲ جمعه روز سوئد، «اکسپر س ن» روزنامه. گیردمی پس را نوبل

 :نوشت نوبل

 نوبل جایزه مراسم به نباید ایران سفیر که ایمگرفته تصمیم ایران تشدید حال در و وخیم وضعیت به توجه با

 .شود دعوت

 

 هفتم هفته

 آبان ۲

 در دانشجویان شدند، بزرگ کوروش آرامگاه در مردم تجمع مانع اسلامی جمهوری هایمقام که حالی در

 دیگر و آنجلسلس در ایرانیان از نفر هزاران و گرفتند دست به کاویانی درفش نماد با هاییپرچم ایران

 .بدارند گرامی را بزرگ کوروش روز ایران، اعتراضات از حمایت ضمن تا شدند جمع نیز جهان شهرهای
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 برگزار شده، نامگذاری بزرگ کوروش روز که آبان هفتم یکشنبه، روز در آنجلسلس در ایرانیان گردهمایی

 پاپ موسیقی مشهور خوانندگان از اندی، و هنگامه منصور، داریوش، چون هاییچهره مراسم، این در و شد

 این .داشتند حضور خواننده منصور رعنا و بریتانیایی-ایرانی کنشگر و بازیگر بنیادی نازنین همراه به ایرانی

 و کردند خوانیهم را «وطن سازمتمی دوباره» ترانه کنندگانشرکت همراه به گردهمایی این در خوانندگان

 مراسم این در بشر، حقوق فعال امانی، الهه همچنین. کرد اجرا را «برای» ترانه انگلیسی نسخه منصور رعنا

 .کرد سخنرانی

 روز این که کسانی تمامی به» را بزرگ کوروش روز توییتی در نیز سنتکام متحده، ایالات مرکزی فرماندهی

های غربی و نزدیکی به لابی ) در ادامۀ رفتارهای پوپولیستی قدرت .گفت تبریک دارند،می گرامی را

 ها(.طلبسلطنت

 :نوشت متحده ایالات خارجه امور وزارت فارسی توئیتر بزرگ، کوروش روز با زمانهم

 .«درآورد تحریر به شودمی تلقی بشر حقوق منشور اولین که را آنچه کبیر کوروش پیش، سال ۶۵۴۴»

 :نوشت همچنین آمریکا خارجه وزارت

 حفاظت اهمیت بر و بوده انسانی کرامت و آزادی مستحق افراد همه که دارد تأکید صریحا کوروش منشور»

 .«کندمی تأکید ظلم نفی و بشر حقوق از

 و اراک در شده کشته جوان شهیدی، مهرشاد خاکسپاری مراسم با همزمان ماه آبان ۲ روز در همچنین

 و شد برگزار مردم گسترده حضور با کرمانشاه، تجمعات جریان در شده کشته زن مجیدی مینو چهلم

 تولدت باغیرت مهرشاد» همچون شعارهایی مراسم این در .کردند حمله اراک مردم تجمع به امنیتی نیروهای

 تهران بهشتی دانشگاه دانشجویان .شد داده سر اسلامی جمهوری نظام علیه شعارهایی همچنین و «مبارک

 هرز علف» شعار با شنبه اعتراضی تجمعات برگزاری عدم برای ایران پایتخت امنیتی مقامات تهدید رغمبه

 سلامی، حسین. کردند اعتراض اسلامی جمهوری مسئولان سخنان و هاسیاست به «منم آزاده زن تویی،

 تهدید و توصیف آمریکا عامل و «خورده گول» را ایرانی معترض جوانان سخنانی در پاسداران سپاه فرمانده

 دانشجویان. شد خواهد برخورد بیاید هاخیابان به کس هر با و «است اغتشاشات پایان امروز» که کرد

 هر عامل ولایت، و سپاهی» شعار دادن سر و دانشگاه این محوطه در تجمع با تهران دانشگاه فنی دانشکده

 معلم دبیرستان آموزاندانش. دادند پاسخ اسلامی جمهوری امنیتی و نظامی مقامات تهدیدهای به «جنایت

 رشته دانشجوی صفایی محمد. دادند سر شعار و کرده تجمع دبیرستان این محوطه در کامیاران در غفاری

 جمهوری شخصی لباس نیروهای توسط آبان ششم جمعه شامگاه اهواز شاپور جندی دانشگاه عمل اتاق
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 محوطه در دانشجویان صفایی، محمد شدن ربوده دنبال به. شد ربوده دانشگاه این صدف خوابگاه از اسلامی

 تهران دانشگاه فنی دانشکده دانشجویان. دادند سر حکومتی ضد شعار بلندگو از و کرده تجمع صدف خوابگاه

 محوطه در تجمع با کردستان پزشکی علوم دانشجویان. دادند شعار و کرده تجمع دانشگاه این صحن در

. سردادند «آذربایجان بژی کٌردستان، یاشاسین» و «جاش بر مرگ» چون شعارهایی دانشگاه این ساختمان

. کردند تجمع دانشکده محوطه در یکدیگر دست در دست تهران معماری و هنر دانشکده دانشجویان

 و پزشکی جامعه حرمت هتک دلیلبه که کردند اعلام ایاطلاعیه در شنبه کردستان جراحی هایرزیدنت

 زمان تا کردستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان خوابگاه به انتظامی نیروهای ساختارشکنانه حمله

 ۶۶ پسران دانشجویی خوابگاه سوی به امنیتی نیروهای. کرد خواهند اعتصاب ذیصلاح مراجع گوییپاسخ

 زنجیره تشکیل با نیوزیلند مقیم هایایرانی از شماری. کردند تیراندازی کردستان پزشکی علوم دانشگاه گٌلان

 استرالیا در سیدنی مقیم ایرانیان از جمعی. دادند سر «ایران فدای جانم تهران، تا ولینگتون از» شعار انسانی

 زندگی، زن،» شکل به انسانی ایزنجیره و آمدند گردهم ایران مردم سراسری خیزش با همبستگی در

 نیروهای توسط معترضان کشتار و سرکوب به اعتراض در شیراز بازاریان و اصناف. دادند تشکیل «آزادی

 .کردند تعطیل را خود کار و کسب محل و کرده اعتصاب اسلامی جمهوری امنیتی

 

 آبان ۲

 اعتراضات صحنه دیگر بار مختلف هایدانشگاه معترضان، به پاسداران سپاه فرماندۀ هشدار از پس روز یک

 دانشگاه چند در .شد کشیده خشونت به امنیتی و بسیجی نیروهای هجوم با موارد برخی در و بود گسترده

 دانشجویان و شد برگزار اعتراضی تجمعات همدان و قزوین شیراز، سنندج، هایدانشگاه در و تهران بزرگ

 مناطق در جمله از شهر چندین. شکستند را جنسیتی تفکیک هرمزگان، پزشکی علوم دانشگاه در معترض

 دانشجویان اعتراضات .اندبوده تازه اعتراضات شاهد لرستان استان در کوهدشت همچنین و کردنشین

. یافت ادامه گرگان گلستان و اسلامشهر، آزاد پارس، هنر و معماری صدرا، شیراز زنجان، الزهرا، هایدانشگاه

 مدرسه این محوطۀ در «دیکتاتور بر مرگ» شعار با سنندج در «نمکی» دولتی نمونه مدرسه آموزاندانش

 مهاباد، بوکان، سنندج، در جمله از ایران مناطق برخی در آبان ۹ یکشنبه شامگاه در اعتراضات. کردند تجمع

 سردشت در امنیتی نیروهای. یافت ادامه دیواندره و بندرعباس، تهران، قهدریجان، بروجرد، سردشت، مریوان،

 .کردند تیراندازی معترض مردم سوی به

 

 آبان ۲
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 در اعتراضی تظاهرات. نهاد نام رژیم عوامل و مردم متقابل تهدیدهای روزهای توانمی را آبان نهم تا هفتم از

 در انبوهی جمعیت. آمدند خیابان به دانشجویان از حمایت در سنندج در مردم. شد سرگرفته از کردستان

 :گفت آزاد هایرسانه به ارسالی ویدئوهای از یکی گزارشگر و پرداختند تظاهرات به سنندج دخانیات خیابان

 …آمد خواهیم خیابان به ما ببارد هم آتش اگر حتی

 رژیم نیروهای و معترضین میان اراک( موشک چشمه) ولیعصر شهرک در تن به تن خیابانی درگیری و جنگ

 منطقه جوانان از جمعی شب اوایل از ولیعصر شهرک منطقه در جوانان از یکی شدن کشته دنبال به. داد رخ

 مأموران بلافاصله اعتراضات آغاز از پس. کردند آغاز حکومت علیه شعارهای سردادن با را خود اعتراض

 از منطقه اهالی. داد رخ منطقه این در تن به تن خیابانی درگیری و بردند یورش تظاهرکنندگان به امنیتی

 :گفت معترضین از یکی. آمدند جوانان کمک به نارنجک و سنگ، ترقه، انداختن با هابام پشت

 …است اول روز امروز است، آخر روز امروز گفتمی که سلامی چشم کوری به

 آمل در. دادند فراری را سرکوب مأموران جوانان و گرفت صورت خیابانی تظاهرات تبریز اهراب محله در

 در. شد برپا اعتراضی تظاهرات چیتگر دریاچه ۶۶ منطقه ساحل میدان در و تهران در. درگرفت هاییناآرامی

 فریادهای. داندمی دیکتاتور بر مرگ شعار آوردندمی دست به که هاییفرصت در مردم مترو هایایستگاه

 اکباتان در. رسید گوش به تهرانپارس، و اکباتان شهرک در ایخامنه بر مرگ و دیکتاتور بر مرگ شبانه

 آوراشک نیروها دیگر و کردمی تهدید و موعظه بلندگو با آنها از یکی و بردند یورش هاخانه به رژیم نیروهای

 بلندگوها در اشغالگر قوایی همچون و داعشی ادبیات با سرکوب نیروهای. کردندمی پرتاب صوتی نارنجک و

 :کردند اعلام

 …بُریممی را خودمان بچه و زن و ناموس سر برسد پایش اگر قسم والله

 :گرفت خواهند دست به را قدرت و شد خواهند پیروز آنها روزی کردند تهدید متقابل فحاشی با هم مردم

 …رسدمی هم ما نوبت

 آبادخرم در. کشیدند آتش به را آن و کردند حمله باقری شهرک علمیۀ حوزۀ به مولوتف کوکتل با معترضین

 شهریار در اعتراضات شدگانکشته از خزایی عرفان چهلم مراسم. زدند اعتصاب به دست کسبه از شماری

 .شد حکومتی ضد تظاهرات تبدیل

 نصیرالدین خواجه بابل، نوشیروانی صنعتی هایدانشگاه همچون ایران، آموزشی موسسات و هادانشگاه

. بود تظاهرات و اعتراضات صحنه همچنان الزهرا و طباطبایی، علامه کبیر، امیر بهشتی، شهید طوسی،
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 و امنیتی مأمورین بارخشونت برخورد دهندهنشان اجتماعی هایشبکه در شده منتشر هایگزارش و ویدیوها

 و اجتماعی هایشبکه اینترنت، به کاربران دسترسی. استبوده معترض دانشجویان با هاشخصی لباس

 پروکسی و یلترشکنف از استفاده با فقط و دشوار بسیار همچنان ایران مختلف نقاط در هارسانپیام

 .استبوده پذیرامکان

 و سیستان استان تأمین شورای بیانیه مندرجات ایبیانیه در زاهدان، جمعه امام عبدالحمید، مولوی دفتر

 پیشین خارجه امور وزیر ظریف، محمدجواد. دانست واقعی غیر را زاهدان خونین جمعه مورد در بلوچستان

 غلامرضا. است فعلی وضع از رفت برون راه تنها موعظه، جای به وگوگفت نوشت توییت رشته یک در ایران،

 قوانین که ندهند تعهد اپواتس و اینستاگرام که زمانی تا کرد اعلام غیرعامل پدافند سازمان رئیس جلالی،

 .بود خواهد اجرا قابل ملی امنیت عالی شورای مصوبه کنند، رعایت را اسلامی جمهوری

 اخراج خواهان و اعلام ایرانی معترضان از را خود حمایت ایبیانیه در جهان زنان ترینشناخته از نفر ۶7

 خارجه امور وزیر ماهوتا، نانایا. شدند متحد ملل سازمان زن مقام کمیسیون از ایران اسلامی جمهوری

 همچنین. استکرده تعلیق را ایران با بشری حقوق دوجانبه گفتگوهای ادامه کشور این کرد اعلام نیوزیلند،

 هایتحریم فهرست به را المصطفی جامعه و انتظامی نیروی معترضان، گسترده سرکوب به پاسخ در کانادا

 .کرد اضافه خود

 در روستایی در بود، باخته جان امنیتی نیروهای گلوله اصابت اثر در که پیرانشهر اهل ساله ۱۲ نوجوان کومار

 از خروج حال در آبان ۹ که ایران، ژنتیک علم پدر فرهود، داریوش. شد سپرده خاک به شهرستان همین

 نیروهای سوی از دیگر بار نگارروزنامه امیری، مرضیه. شد آزاد بود شده ربوده امنیتی نیروهای توسط خانه

 ایران در اخیر هایهفته اعتراضات جریان در که کسانی از یکی قبادلو، محمد مادر. شد بازداشت امنیتی

 .استکرده صادر اعدام حکم پسرش برای دادگاه گفت ویدیویی فایل یک در شد، بازداشت

 

 آبان ۳۳

 تهران آزاد آذربایجان، مدنی شهید علامه، خوارزمی، امیرکبیر، الزهرا، شریف، بهشتی، تهران، هایدانشگاه

 صحنه روز این در مشهد خبرنگاران و یزد، اصفهان، صنعتی کرمانشاه، آمل، شرق، واحد آزاد شمال،

 سنندج و ،(تهران) چیتگر ۶۶ منطقه مریوان، سقز، قزوین، تهران، دیواندره، شهریار، در. بودند اعتراضات

 شبانه هایتظاهرات تهران در. دادند تشکیل حکومتی ضد اجتماعات و آمدند هاخیابان به آموزان دانش
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 در مرزی هنگ نیروهای. داد رخ تهرانپارس و انقلاب، خیابان حافظ، خیابان باهنر، راه چهار در پراکنده

 .کردند تیراندازی دهلران

 

 آبان ۳۳

 بیان و داده شعار رژیم علیه و ریختند هاخیابان به شب و روز طول در مهاباد و دهلران، سنندج، مردم

 :داشتند

 …ماند خواهد باقی کردستان است، باقی کرد یک تا

 کرمانشاه، بوکان، مریوان، کرج، در آموزاندانش. شد مسدود مردم توسط میاندوآب به بوکان ترانزیتی جاده

 بزرگی جمعیت اصفهان در. دادند شعار اسلامی جمهوری علیه و آمدند هاخیابان به اصفهان و شیراز،

 امیرآباد، پیامبر، حافظ، هایخیابان در تهران در اعتراضات. دادند شعار و ریختند هاخیابان به هنگامشب

 سوی به چیتگر در. یافت ادامه مترو هایگاهایست از یکی و اکباتان، شهرک تهرانپارس، سوم فلکه سلسبیل،

 :که کردند اعلام ایاطلاعیه در لر فعالان از گروهی. شد پرتاب مولوتف کوکتل سرکوبگران

 …کنندنمی سکوت پیر ضحاک این ظلم برابر در

 صحنه تبریز. شدند زخمی نفر چند و شد تیراندازی مردم سمت به کیا حنانه چهلم مراسم در و نوشهر در

 :شدمی داده شعار و بود اعتراضات

 (ملتم طرفدار شیخم، طرفدار نه شاهم، طرفدار نه) «میللتچی میللتچیم چی،شیخ نه چیامشاه نه»

 پزشکی علوم فرهنگ، و علم شیراز، پزشکی علوم دندانپزشکی مریوان، نور پیام هایدانشگاه دانشجویان

 در کارگران. دادند ادامه اعتراض و اعتصاب به اصفهان هنر و تهران، پزشکی علوم دانشگاه توانبخشی تهران،

. کردند اعتصاب و کارکشیده از دست اهواز شهرداری کارگران و( تعمیرات بخش) عسلویه پردیس پتروشیمی

 .کردند اعتصاب سقز و سنندج، بوکان، مریوان، بازاریان

 مواضع بر ایستادگی بدنام صلواتی قاضی ریاست به رژیم نمایشی دادگاه در روز این در قبادلو محمد

 :داشت بیان و کرده اعلام را اشانقلابی

 .گرفت خواهم زیر خودرو با را مأموران هم باز برگردم باز اگر و نیستم پشیمان اصلا 
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 آبان ۳۶

 سکینه بهشت در مردم گسترده تجمع. بود اعتراضات اوج نقاط از آبان ۰ و مهر ۱۲ روزهای همچون روز این

 ضد تظاهرات به تبدیل کرج، در اعتراضات شدگانکشته از نجفی حدیث چهلم مراسم برگزاری جهت

 یک و کشیدند آتش به را آن و حمله انتظامی نیروی ماشین به معترضان آن نتیجۀ در که شد حکومتی

 شعار رژیم علیه کرج-تهران اتوبان و هاراه بستن از پس روز از ساعاتی در کرج مردم. شد کشته هم بسیجی

 :دادند

 !پشتشه نفر هزار شه، کشته نفر یک هر

 !منم آزاده زن تویی، هرزه تویی هیز

 تظاهرات اصفهان شهر فولاد در مردم و شده منجر شهر این در بزرگ اعتراض به موگویی مهسا چهلم مراسم

 مردم بین که خونی دریای. دادند سر اعتراضی شعارهای و آمدند هاخیابان به شهر فولاد در مردم. اندکرده

 «خون خون، خون،» شعار فریاد زمین بر شهر فولاد جوانان کوبیدن پای با بود شده ایجاد حکومت و معترض

 برای اعتراضات، شدگانکشته از شهیدی مهرشاد درگذشت روز هفتمین در اراک مردم. داد نشان را خود

 حمله پی در زاهدان مساجد از یکی حکومتی جماعت امام همچنین .اندآمده هاخیابان به او، یاد گرامیداشت

 .شد کشته مسلحانه

 شعار حاضر افراد و شد برگزار قزوین دشتایی آبادرحمت روستای در قزوین در حیدری جواد چهلم مراسم

 شاهد آمل در چلابی غزاله چهلم مراسم. کردند راهبندان قزوین -کرج اتوبان در معترضان. دادند سر

. دادند سر ..... ضد بر شعار آن از پس هایراهپیمایی و مراسم این در معترضان. بود ایگسترده هایاعتراض

 این» دادندمی شعار کنندگانشرکت و داشتند نوروزی امیر چهلم مراسم در ایگسترده حضور مردم انزلی در

 شعار کنندگانشرکت و شد برگزار رشت در پورلایق بهنام چهلم مراسم. «شده میهن به هدیه شده، پرپر گل

 چهلم مراسم. کردند تبدیل حکومت از خونخواهی به را آشام افشین هفتم مراسم یارسان مردم. دادند سر

 .شد برگزار غرب آباداسلام در محمدی ایمان و فولادی امیرعلی و محمدی سعید

 ارومیه و تبریز، کرج، قزوین، آمل، تهران، خردمدشت، رشت، فسا، فولادشهر، جمله از شهر هاده هنگامشب

 هاخیابان به آباداسلام در مردم. بود رژیم سرکوب نیروهای با رویارویی و گسترده اعتراضات خوشدست

 سعادت در معترضان تهران در .دادند سر حکومتی ضد شعارهای و کردند راهبندان ایجاد در سعی و آمدند

 ولی شهر، تئاتر مترو ایستگاه فردوس، بلوار اکباتان، حوض، هفت آریاشهر، تهرانپارس، اندیشه، آباد،نازی آباد،

 خودیبه شلیک. دادند سر اعتراضی شعارهای و آمدند خیابان به پونک و ستارخان، انقلاب، خیابان عصر،
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 .شد تهران آبادسعادت در رژیم هایشخصی لباس و پلیس نیروهای از گروهی میان درگیری باعث

 پارس، معماری و هنر قدس، شهر کرج، آزاد اصفهان، هنر نیشابور، آزاد مریوان، آزاد هایدانشگاه دانشجویان

 را خود کار و کسب محل و کرده اعتصاب مریوان و کرمانشاه شهرهای بازاریان و اصناف. کردند تجمع سقز

 .کردند تعطیل

 

 دستگیری خطر که چرا کنند ترک را ایران خاک خواست شهروندانش از پنجشنبه روزنیز  آلمان دولت

 .دارد وجود اسلامی جمهوری سوی از مدت طولانی هایحبس و خودسرانه

 

 آبان ۳۰

 و شهر ۲۴۴ از بیش در جمله از کشور هایاستان تمامی و تهران در بود کرده اعلام رژیم قبل روزهای طی

 هایتشکل هماهنگی شورای اما. شد خواهد برگزار آبان ۱۳ برای راهپیمایی و تظاهرات مراسم کشور بخش

 تجاوزهای بر نهادن سرپوش را آموزدانش روز و آبان ۱۳ حکومتی مراسم ایبیانیه در فرهنگیان صنفی

 .خواند مدرسه ساحت به نسبت گسترده

 … و خاش سراوان، زاهدان، در معترضان اسلامی، جمهوری علیه ایرانیان انقلابی خیزش از هفته هفتمین در

 .آمدند هاخیابان به اسلامی جمهوری کلیت علیه شعارهایی دادن سر با

 شهر در معترض نمازگزاران از شماری شدنکشته از تصاویری انتشار با «بلوچستان رصد» تلگرامی کانال

 .داد خبر اسلامی جمهوری امنیتی نیروهای تیراندازی اثر بر خاش

 مرگ» و «بر .... مرگ» شعار و کرده تجمع خاش شهر هایخیابان در امروز نمازجمعه از پس بلوچ شهروندان

 .دادند سر «سپاهی بر

 :گفت امروز جمعه نماز طی زاهدان در سنت اهل جماعت امام عبدالحمید، مولوی

 .«برانید عقب زدن، و زندان و کشتن با توانیدنمی کند،می اعتراض هاخیابان در است روز ۵۴ که را ملتی»

 :اضافه کرد همچنین او

 با جوادیه محله درنیز  تهران مردم .کرد انتقاد اجباری اعتراف و اعدام از و شد رفراندوم برگزاری خواستار

 .دادند نشان حکومتی ضد های شعار با را خود اعتراضات ها خیابان به آمدن
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 برخورد با علیزاده شیرین برای دادن شعار و آمیز اعتراض عزاداری مراسم حین در مردم نیز اصفهان در

 .شد تیراندازی علت به افراد دیدن آسیب موجب و شدند رو به رو امنیتی نیروهای شدید

 

 

 

 ...........................تکمله: قیام همچنان ادامه دارد.........................                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (های خبری، کانالها، صفحات مجازیها، سایت)خبرگزاریمنابع 

 شنالنایران اینتر -

 ایرنا -

 ایسنا -
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 بی.بی.سی فارسی -

 تسنیم -

 کرسان -

 رصد بلوچستان -

 شوحال -

 زدگان )موج اهواز(خاک -

 کوردپا -

 کولبرنیوز -

 سرخط -

 کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور -

 شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت کانال -

 های صنفی فرهنگیان ایرانکانال شورای هماهنگی تشکل -

 صدای ماهی سیاه -

 بیدارزنی -

 فارس -

 موسسۀ مطالعات جنگ ایالات متحده -

 میزان -

 پدیاویکی -

 نگاوهه -

 


