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 رژیم والیت فقیه به میدان آمده اندخاسته ایران برای واژگونی زنان به پا
ایران بار دیگر شاهد یک قیام سراسری بود که  ،۱۳۹۸در روزهای پایانی ماه آبان 

گرسنگان،  ی ازارتشگسترش یافت. شهر در سراسر ایران  ۱۸۹ ظرف چند روز به
تا بر  جرقه بود کیمنتظر  ستان،یآزادجوانان  زنان، سرکوب شدگان و کاران،یب

 علیه ظلم حکومت آخوندی شورش کند. 

. رژیم مالیان به ناگهان خود را در زده شدسه برابر شدن قیمت بنزین جرقه قیام با 
خطر بسیار »یافت که از هر طرف در محاصره بود. « جنگ جهانی»میانه یک 
 ،«یامرگ بر خامنه» ،«هیفق تیمرگ بر اصل وال» یشعارهامردم با «. جدی بود

به خیابانها آمده بودند و به مراکز  «کتاتوریمرگ بر د» و«مرگ بر روحانی»
رژیم طی چند روز میلیاردها تومان خسارت به بانکها و فروشگاههای سپاه پاسداران وارد شد. سرکوب و غارت حمله می کردند. 
به دستور تظاهرات مردم و  زد دست بی دفاعمردم کشتار سرکوب و . به همین دلیل به ه بودخود را در یک قدمی سرنگونی یافت

  .کشیده شدبه خون شخص علی خامنه ای 

 

 زنان «چشمگیر»نقش 
یکی از برجسته ترین نشانه های این قیام نقش زنان در رهبری و هدایت این 

 همردم را بایران که چگونه زنان قهرمان . صحنه های قیام نشان داد اعتراضات بود
. ندردو یکان های قیام کننده را هدایت می کند داعتراض و شورش فرا می خوان

در این  شورش علیه ظلم خواب را از چشم دشمن ربودند.دختران قهرمانی که با 
 ند و والیت فقیه را شکست می دهند.قیام اثبات شد که زنان نیروی تغییر هست

یک دختر سمت و سو دادند. آنها را در اعتراض به نظام حاکم دختران جوان با هدایت مردم به سمت صحنه های اصلی تظاهرات 
برای نجات جان او روی موتور سوار کرد و سوار بر موتور جوانی را که در خیابان تیر خورده بود و توان حرکت نداشت ساله  ۱۸

برای جوانانی که در خیابانها در اعتراض مادران  گفت اعتراضات شیرازت کنندگان در شرکاز  یکیخود را به خطر انداخت. 
 می کردند. یبندبسته چیساندو بودند

قصد  دانشگاه تهرانآبان به این اعتراضات پیوستند. از جمله در  ۲۷به ویژه دختران دانشجو از روز دوشنبه  دانشجویان آگاه ایران
داشتند با دانشجویان پلی تکنیک و دانشگاه آزاد به سمت میدان انقالب حرکت کنند، اما نیروهای امنیتی آنها را در محوطه 

 نفر از دانشجویان را با آمبوالنس بازداشت وبه زندان های اوین و فشافویه منتقل کردند.  ۵۰عداد دانشگاه محاصره کردند و ت

شدند. به اعتراف  زنان «چشمگیر»نقش حتی رسانه های حکومتی هم ناچار به اعتراف به گستردگی نقش زنان به حدی بود که 
نفره نقش رهبری را بر عهده داشتند و مردم را به اعتراض تشویق  ۵یا  ۴در بسیاری از شهرها زنان در هسته های رسانه های رژیم 
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چهره دیگری از نقش « لیدر این تجمعات»نقش در « قاب دار در میان معترضان وتجمعات مردمینزنان »بعضی از  می کردند.
متحد »ساله ای نوشتند که در همه جا تقسیم کار می کردند، ۳۵تا ۳۰روزنامه ها از زنان  ن را به نمایش گذاشتند.آفرینی زنا

و دیگری مردم را به همبستگی و پیوستن به قیام فیلم می گرفت، دیگری جلوی خودروها را می گرفت  بودند، یکی« الپوشش
 دعوت می کرد.

 زن در سیرجان۵دستگیری و فرمانده نیروی انتظامی کرمان به  زن در محمد شهر کرج ۳یری دستگفرمانده انتظامی استان البرز به 
 اعتراف کردند. 

ند. قیام ایران خاموش کردنی هر چقدر نقش زنان در رهبری قیام ارتقا پیدا کند قطعا  قیام ها دوام و قدرت بیشتری پیدا می ک
 پیش می رود. نیست و تا پایان دادن به کار استبداد دینی به 

 

 آمار بی سابقه شهیدان زن
تا آمار شهیدان زن و رده سنی آنها نشان داد. خود را در در فداکاری و پیشتازی زنان ر شگفت انگیز این قیام با یک تفاوت بسیا

می فرزند داشتند  ۴الی  ۳ساله تا مادرانی که  ۱۴دختران دانش آموز  شاملزن مشخص شده که  ۲۴و محل شهادت کنون نام 
 پرداختند. را ایستادن در برابر حکومت مالیان فدا کرده و بهای سنگینجان خود را شوند. آنها 

 اسامی شهدای زن که تا کنون به ثبت رسیده:  

این زن قهرمان زیر شکنجه به شهادت رسیده و نیروهای امنیتی پیکر بی جانش را   آبادان، خوزستان: -حلیمه سمیری .۱
  مقابل خانه پدرش رها می کنند.

 

 

 

 

 

 
 با اصابت گلوله از پشت سر به شهادت رسید. ،ساله در بهبهان، خوزستان۱۳یک دختر  .۲

 این دختر با هلی کوپتر هدف گلوله قرار گرفت. ، فارس:رازیش –دختر دانش آموز  کی .۳

یک شاهد صحنه گفت این دختر دانشجو از ناحیه شکم هدف گلوله  ، کردستان:سنندج –دختر دانشجو اهل سقز  کی .۴
 اشک آور قرار گرفت و در نهایت به شهادت رسید.گاز 
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بر اثر شلیک سه گلوله از سوی نیروهای یکان ویژه به شهادت آبان  ۲۵روز وی  :شهریار، تهران – نادر زادهیمهناز مهد .۵
 رسید.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

آبان در حالی که  ۲۵روز  ، استان البرز:کرج –فرزند  ۴و مادر  ، سرپرست خانوارپرستار ساله ۸۴ ،میرزاپور زهابی آذر .6
گلوله ای به قلبش خورد و به شهادت رسید. از خانواده اش تعهد گرفتند که با ت کاری روانه خانه بود، بعد از دو شیف

 هیچ کس در این مورد صحبت نکنند.

 

 

 

 
 

 

نیکتا در اثر اصابت گلوله به سر در خیابان ستارخان تهران به شهادت رسید. خانواده او  :تهران –ساله ۱۴ ،یاسفندان کتاین .۷
  پس از سه روز توانستند پیکر دخترشان را تحویل بگیرند.

 
 
 
 
 
 
 
 

این زن جوان هنگامی که نیروهای امنیتی بر روی مردم آتش گشودند مورد اصابت  ، کردستان:بوکان –دادوند  ریشل .۸
 گلوله مستقیم قرار گرفت.
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https://women.ncr-iran.org/fa/1398/09/06/%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/09/05/%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%db%b1%db%b4%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%86%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87/
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ساله  ۴ساله  و یک دختر  ۱۴و  ۱۲آمنه مادر دو پسر ، استان البرز:کرج –و مادر سه فرزند  ساله ۳۴، فرد یشهباز منهآ .۹

 در خیابان قصد کمک به یک مجروح را داشت هدف گلوله مأموران امنیتی قرار گرفت و به شهادت رسید.بود که 
صد هزار تومان در بهشت زهرا پرداخت و گفت در گواهی پیکر خواهرش چهار میلیون و پانبرادر آمنه برای تحویل 

 و صورت خواهر من سالم بود و تیر به گردنش خورده بود. فوت خواهرم نوشتند شکستگی جمجمه در صورتی که سر

 

 

 

 

 

 
 

در حین عبور از خیابان ولی عصر شهریار برای  او ، تهران:اریشهر – ساله۷مادر یک پسر باردار و ی، صمصام گلناز .۱۰
  .از قرار گرفتاز ناحیه سر هدف تک تیراند کمک به جوانی که تیر خورده بود توقف می کند ولی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کامیاران، کردستان –پریسا سیفی  .۱۱

 سنندج، کردستان –زیبا خوشگوار  .۱۲
 رباط کریم، تهران –مریم نوری .۱۳
 رباط کریم، تهران  –مرضیه عباس زاده  .۱۴

 تهران -نسیم قربانی .۱۵

 ، بوشهرماهشهر – یعتق خانم .۱6
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 ، بوشهرماهشهر – خانم کی .۱۷

این دانشجو در جریان اعتراضات در  نقده، آذربایجان غربی:  –سپیده حسنی .۱۸
  تهران مورد اصابت گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت.

 النیرشت، گ –خانم  کی .۱۹

 بهارستان، تهران– یبیحب فاطمه .۲۰

 ، خوزستانبهبهان – یانید شبنم .۲۱

 

 وی :تهران – فرزند6و مادر  ساله۹۵، یخیش نایم .۲۲
در حالی که  آبان ۲۵کردستان بود. روز  سقز اهل

اعتراضات را تماشا می کرد هدف نیروهای 
گلوله به قلبش اصابت  ۳و  امنیتی قرار گرفت

 کرد.

 
 
 ، تهراناریشهر –ساله  ۲۸ ،یضرب آزاده .۲۳

 

 

 

 

 ساوه، استان مرکزی  – خانم میانسالیک  .۲۴
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https://women.ncr-iran.org/fa/1398/08/27/%db%b3-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b0%db%b7-%d8%b4%d9%87/
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 شهدا  مادران
پس  پیوستند،که به همراه پسر و دخترش به صف قیام کنندگان شیر پیشه مادر یکی از شهدای قیام به نام پویا بختیاری، ناهید خانم 

ما به دستگاه قضایی ایران اعتماد نداریم و پاسخ این می تواند پاسخگوی نبودن پسر من باشد؟ چه کسی  »، گفتاز شهادت پسرش 
 او از مجامع بین المللی خواست که درباره کشته شدن پسرش تحقیق کنند.« جنایتشان را نخواهند داد.

 طلب پول کرده اند، کرشیپ لیتحو یبرا کشته شده، اریکه دخترشان در شهر یا خانواده در یک گزارش از ایران آمده است:
کرده اند که در صورت مصاحبه هرگز  دشانیتهد شوند، یکردن نامش نم یبه علن یراض پرداخت ندارد، ییخانواده توانا

 نخواهند گرفت. لیدخترشان را تحو

 

 شکنجه زنان در زندان ها
بر اساس گزارشات بعضی از زندانیانی که با وثیقه های سنگین آزاد ، هنوز آنطور که باید فاش نشده ابعاد جنایت رژیم در زندان ها

در مورد زنان زندانی یکی از این زندانیان که به تازگی آزاد شده شکنجه می شوند. در زندان مریوان شده اند زندانیان به شدت 
خارج از کشور بازداشت شده بود به آنجا آوردند. بعد از چند روز دیگر یک روز زنی را که به دلیل تماس با رسانه های »گفت: 

 «.صدای شکنجه شدن هایش را نشنیدیم. می گفتند زیر شکنجه جان باخته است

 . بازجو ها با وحشیگری دختران را مورد بازجویی قرار می دهند تا آنها را مجبور به اعتراف اجباری کننددر زندان اوین 

. حین بازجویی ساله را از زندان وزرا به بند زنان منتقل کردند ۲۰گفت، یک دختر نرگس محمدی زندانی محبوس در زندان اوین 
و اعتراف گیری مرد بازجو از موهایش گرفته و کشیده بود و فحش های رکیکی داده بود که این دختر جوان رویش نمی شد تکرار 

 جوان ترسیده و هر چه می خواهد را به دوربین بگوید. تا دختر ه و به میز و صندلی کوبیده بود کند. کمربند دور کمرش را باز کرد
 

 اقدام فوری برای متوقف کردن کشتار و شکنجهبه فراخوان 
 یابعاد تازه ا نیبا کشته شدن معترض نیبنز یبه سه برابر شدن بها زیاعتراضات مسالمت آم»به گزارش سایت فارسی رادیو آلمان 

خشن و  یاز شهرها معترضان بعد از برخوردها یاریدر بس.. روز خشن تر شد. نیبه اعتراض ها در دوم تیحاکم کردیکرد. رو دایپ
 « ها زدند. یو کالنتر سیپل یها دست به آتش زدن دکه ها یو لباس شخص یانتظام نیتند مامور

خواندن معترضین دستور آتش « اشرار»رژیم مالیان با سرکوب شدید پاسخ داد. ولی فقیه مالیان علی خامنه ای وارد میدان شد و با 
گشودن به روی مردم را صادر کرد. برای جلوگیری از درز اخبار و پخش تصاویر سرکوب خونین معترضین اینترنت قطع و شبکه 

سر و قلب جوانان را نشانه گرفتند. پاسداران مستقیم به معترضین شلیک کردند و آنها را با تبر موبایل مختل شد. تک تیراندازها 
 مورد تهاجم قرار دادند.  
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نفر مجروح  ۴۰۰۰ تن است.  ۱۰۰۰شمار شهیدان قیام ایران بیش از  شهید تأیید شده است. ۳۵۰هویت و اسامی بیش از تا کنون 
زندان شدند. شمار دستگیر شدگان آنقدر زیاد است که برخی از ادارات دولتی و مدارس را به هزار نفر دستگیر و روانه ۱۲شده و 

 سال در میان شهیدان به چشم میخورند. ۱۸شمار زیادي از كودكان و نوجوانان زیر  زندان تبدیل کردند.

سد آخوندها قیام كردند، یكي از سال حاكمیت جنایتكار، دزد و فا ۴۰این كشتار تكان دهنده علیه مردم بي دفاعي كه علیه 
اما جامعه جهانی تا هولناك ترین جنایات قرن بیست و یكم است و با هر معیاري یك جنایت بزرگ علیه بشریت به شمار مي رود. 

 امروز واکنش مناسبی نشان نداده است. 

بازدید از بازداشت شدگان به ایران اعزام هاي تحقیق براي كشف ابعاد جنایت علیه بشریت و هیأتسازمان ملل متحد باید سریعًا 
همه سركوب و خونریزي، جنایتكاران علیه بشریت اعالم كند تا در برابر  خاطر اینه شوراي امنیت باید سردمداران رژیم را ب كند.

 عدالت قرار بگیرند.

 

 کمیسر عالی حقوق بشرموضعگیری 
از سرکوب خشن معترضان به افزایش بهای طی بیانیه ای ،  در ژنو ۱۳۹۸آذر  ۱۵روز جمعه میشل باشله حقوق بشرخانم کمیسر عالی 

 بنزین در ایران به شدت انتقاد کرد.
این احتمال وجود دارد که تعداد  عالوه بر نگرانی در مورد شرایطی که تحت بازداشت هستند،» در بیانیه میشل باشله آمده است،

 « زیادی از آنان به جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام در پی داشته باشد.
گیر شده نیز اشاره کرد که هدف آنها از جمله اخذ کمیسر عالی حقوق بشر به گزارش های بسیاری مبنی بر بدرفتاری با افراد دست

 اعترافات اجباری از بازداشت شدگان است.
تجزیه و تحلیل ویدئوهای منتشر شده از اعتراضات نشان می دهند که برخی از مأموران امنیتی از »در این بیانیه همچنین آمده است، 

شلیک کرده اند. برخی دیگر به صورت و یا اعضای مهم بدن  قیمًاپشت به سوی افراد غیر مسلح که در حال فرار بوده اند مست
 «تیراندازی کرده اند.

 «به عبارت دیگر قصد آنها کشتار معترضان بوده است.»خانم باشله تأکید کرد، 
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