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 ران یآنها در اعتراضات ا کانون های شورشیزنان و  پیشتازنقش 

 
دید  را   آخوندیسرنگونی رژیم برای ایران  اعتراضات   انیجر جهان این پدیده را درسه هفته گذشته  ی ط . هستند رییتغ یرویزنان ن

   و ستود. 
  یفرزندان خود پرداختند. آنها بهاجان و با   ینیسنگ  یبها سال  44مقاومت به مدت  یشعله هاروشن نگه داشتن   ی برا ی رانیا  زنان
  زیزن ست م یرژ  هیعل  یزنان در مبارزه طوالن  یاسیس  یرهبر رشیپذمقاومت به منظور   جنبش ی روابط درون  یبازساز ی برا نیز  یگزاف

 .پرداختند
  یبرا  مبارزه یرهبرو  به نمایش بگذارند ها  ابان یخکف قدرت خود را در  ران یاست که همه زنان ا  دهیروز فرا رسآن  اکنون

و با   ی را با چابک اعتراضاتا دانشگاه هزنان جوان در صدها شهر و ده شاهد بود که . جهان به عهده بگیرندرا  سرنگونی رژیم 
 و آنها را تحسین کرد.   کردند،ی م روحیه باال هدایت

  خود ن ی. استیاعتراض نه  گید نی: »انندزمی  ادیفر،  «یاو »مرگ بر خامنه کتاتور« ی»مرگ بر د فراگیر یعالوه بر شعارها معترضین
 انقالبه!« 

به   ،جرقه خورد یاخالق  سیپل در بازداشت ، گناه ی زن جوان ب یک ، مهسا امینی مرگبا  ور یشهر 25ی که روز اعتراضاترو،  ن یا  از
. زنان در همه جا نقش  گسترش پیدا کرد هارستان یدبو  دانشگاه هاهمه شهرها،  بدل شد که به   رانیدر سراسر ا ی گسترده ا امیق

 پیشتاز دارند. 
  متیبه هر ق اعتراضات سرکوب معترضان و توقف   یبرا  قهراز و وحشیانه  یبر استفاده حداکثر  به صراحت ی و خامنه ا یسیرئ

فوران  سال   44را که پس از  ی رانیفروخورده زنان و جوانان اقادر نبوده بغض   یگری وحشاز  زان یم چیحال، ه ن یکرده اند. با ا دیتاک
 کرده، تحت کنترل در بیاورد. 

،  ایران مقاومت ی مل ی شورا برگزیدهجمهور  س یرئ  ،یرجو   می، مردر لندن گردهمایی بزرگی در ، ۱۳۷4خرداد سال ۳۰روز 
شما هر چه از تحقیر و ستم و سرکوب و شکنجه و کشتار که در چنته داشتید، علیه  »گفت: آخوندها را مخاطب قرار داد و  

جایی خواهید خورد که اصاًل به حسابش نمی آورید؛   کار گرفتید، اما مطمئن باشید که ضربه مهلک را از همان ایرانی به   زن
سرکوب شدگان   ، یجا برچیده خواهد شد. آر و آزاد و رها بساط ستم شما در همه مطمئن باشید که به دست همین زنان آگاه 

 « . ندیامروز، فاتحان فردا

 
 مهسا امینی 

 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/%db%b4%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b3%d8%a7-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d9%85%d9%87%d8%b3%d8%a7-%da%98%db%8c%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d9%87%d8%b3%d8%a7-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-2/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86/
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 ی عموم  یدرگذشت مهسا و اعالم عزا
 .به تهران سفر کرده بود تختیبا بستگانش در پا دارید یبرا  رانیساله اهل سقز کردستان ا22 ینی( امنای)ژ مهسا

و   امنیتی ی روین ون یاو را در خودرو حکومتی ماموران  ینیشاهدان عبه گفته شد.   ریخشونت دستگ شهریور با 22روز  او
 .قرار دادند مورد ضرب و شتم  بازداشتگاه گشت ارشاد در خیابان وزرا

  ینی. ضربات سنگبودشده  یمغز یزیو خونر ی دچار سکته قلبپزشکان او به گفته او به کما رفت.   ،یریدو ساعت پس از دستگ تنها
 جان خود را از دست داد.  ۱4۰۱شهریور  25روز او سرانجام در    شد وجمجمه  ه بود منجر به شکستگی که به سرش وارد شد

 .ختیو سراسر جهان برانگ رانیرا در ا عموم مردمخشم  گشت ارشادبه دست   وحشیانه مهسا امینی قتل
برای مهسا امینی اعالم عزای عمومی کرد و تأکید نمود که   ، یرجو میمر ران، یمقاومت ا ی مل ی شورا برگزیده جمهور  س یرئ

 گشت ارشاد باید منحل شود. 
 .وی زنان غیرتمند ایران را به اعتراضات سراسری علیه رژیم پلید و زن ستیز آخوندی فراخواند

خواهد شکست. با تمام درهم  ایرانی  زن  مقاومت و ایستادگی پاسداران جهل و جنایت، باخانم رجوی تأکید کرد »ستم آخوندها و 
 .«های سرکوبگر آن مقابله کردقوا باید با این رژیم و گشت 

 

 
 دانشگاه تهراناعتراض دانشجویان در  

 
 دانشجویان دانشگاه امیرکبیر 

 
 دانشجویان دانشگاه عالمه تهران 

 

http://women.ncr-iran.org/
https://twitter.com/Maryam_Rajavi_P/status/1570708561415802886
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 به پا می خیزند  یآزاد یها، زنان و دختران جوان برا  رستانی در دانشگاه ها و دب

  یتیامن یروهایتوسط ن گریها زن جوان دو ده  ینیقتل مهسا امبا صدای رسا  هارستانیها و دبدر دانشگاه  به طور خاص جوان  زنان
 شدند.  یمذهب یکتاتوریدادن به د انیرا محکوم کردند و خواستار پا م یرژ

به   دختر انیدانشجو. دست به اعتراض زدنددانشگاه تهران  انیدانشجو ،در کردستان نی به دنبال اعتراضات خشمگ، شهریور2۷روز 
 . صفوف جلو بودنددر شرکت داشتند و   اعتراض در محوطه دانشگاه تهراندر این   طور گسترده

 اعتراضات پیوستند. به بعد    یروزهادر  ها هم تهران و شهرستان  گرید یهادانشگاه 

ها   ابانیبه خ  یبرخ ی . حتدست به اعتراضات ضدحکومتی زدندتظاهرات  ران یدر دهها مدرسه در سراسر ا یرستانیدب دختران
امسال سال خونه، سیدعلی  دادند: » یشعار م گرید ی شعار سر دادند. برخ  علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم مالیان هیو عل ختندیر

 .« سرنگونه

از   ی کیآموز با و در گوهردشت، دختران دانش  !«میریگ ی را پس م ران یا» دادند  ی شعار م یرستانیکرج دانش آموزان دب در
. در کرج دانش آموزان  او را مجبور به ترک مدرسه کردند  شرف«با فریادهای »بی شرف، بی و  مقابله کرده میمأموران رژ

 سر دادند.  کتاتور« یشعار »مرگ بر د ی انرستیدختران دب ، رازیش  در !« باید گم بشهدادند »آخوندها  یشعار م یرستانیدب

 

 
 

 
 

 
 

http://women.ncr-iran.org/
https://youtu.be/4DCEe0_zZeU
https://youtu.be/NYUMn4N5h4I
https://twitter.com/i/status/1576956489708675073
https://twitter.com/i/status/1576956489708675073
https://twitter.com/i/status/1576964039506202626
https://twitter.com/i/status/1576877217291927554
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 شهیدان راه آزادی 
و   یمخالفت با ستم آخوند  لیبه دل خواهیآزاد یروهاین سایرخلق و   نیمجاهد ونیسیهزار زن و دختر جوان اپوز هاده  ۱۳۶۰در دهه 

 .اعدام شدند   یآخوند می رژ  به دست یو برابر یبه آزاد شان اعتقادات  ایستادگی بر
  ۱۳۸۸، ۱۳۷۸ یها امیق انیدر جر یشتری قتل عام شدند. زنان ب ۱۳۶۷بودند که در تابستان   یاسیس  یزندان  ۳۰۰۰۰ انیزن در م هزاران 

 سر به راه آزادی نهادند.  ۱۳۹۸و 
برای  و   شوند ی م دهید یتیامن یروهاین مقابله با طور گسترده در صف مقدمزنان به  ، ۱4۰۱در سال  رانیاعتراضات ا  انیهم در جر باز

   و خلق شان به پا خاسته اند.  حقوق خود احقاق
 خود میسر می کنند.  یجان و آزاد کانون های شورشی ادامه مبارزه را به بهایزنان شجاع و زنان  ن یا البته

 

 
  سانیآ  ،ییمهسا موگو  ،یمانینع  هیهد  ،یغزاله چالو  ،ینجف  ثیزاده، حد  لیاسماع  نایسار  ،یدی مج  نویم  -: از راست باال در جهت خالف عقربه ساعت  یجانباختگان راه آزاد 

 .یو هاجر عباس  ایحنانه ک  ،یشاکرم  کایمعدن پسند، ن

 

 به شهادت رسید.   وریشهر  2۸در  نیروی انتظامی  گلوله به ضرببود که در مهاباد کردستان  ی زن  نی اول - ساله ۶۰ ،یعباس هاجر

 در تبریز، بر اثر ضرب و شتم مأموران امنیتی به شهادت رسید.   ۱4۰۱شهریور 2۸ ان معدن پسند آیس
 در کرمان کشته شد.  ورماه یشهر 2۹زنی که هویت او مشخص نشده است در 

ضدشورش قرار گرفت   یروهایناز ناحیه سر هدف گلوله   در کرمانشاه ورماهیشهر 2۹روز   -مادر سه فرزند  ،ساله ۶2 یدیمج نویم
 و کشته شد. 

 .بر اثر شلیک ماموران امنیتی به شهادت رسیددر نوشهر   ۱4۰۱شهریور ۳۰ –ساله 2۳، حنانه کیا

 .در مهرشهر کرج، بر اثر شلیک مأموران امنیتی به شهادت رسید ۱4۰۱شهریور ۳۰ –ساله  2۰، حدیث نجفی

شهریور در تهران دستگیر شد. او به مدت ده روز زیر شکنجه قرار داشت و   ۳۰در جریان اعتراضات روز  – ساله ۱۷ ا شاکرمینیک
 مهر جسد او را تحویل خانواده اش دادند.  ۸باالخره در روز 

 .شهادت رسیددر فوالدشهر اصفهان، بر اثر شلیک مأموران امنیتی به  ۱4۰۱شهریور ۳۰ – ساله ۱۶، مهسا موگویی

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d9%87%d8%b3%d8%a7-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d9%87%d8%b3%d8%a7-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%db%b3%db%b0%db%b0-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2/
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 در آمل کشته شد.  ور یشهر ۳۰اعتراضات  انیساله در جر ۳۳ ی وچال غزاله

در نوشهر، بر اثر شلیک مأموران امنیتی در خیابان حافظ زخمی شد و در بیمارستان بر اثر   ۱4۰۱اول مهر   –ساله  25، هدیه نعیمانی
 .شدت جراحات به شهادت رسید 

به  با ضربات مکرر باتوم افتاد و    یتیامن یروهاین دست در کرج به  اول مهراعتراضات روز   انیدر جر -ساله   ۱۶ زاده ل یاسماع نایسار
 شد.   یسر مورد ضرب و شتم قرار گرفت که منجر به مرگ و

 
 گسترده فعاالن  ی ریستگد

فرمانده یگان زنان یگان های   ا پاسدار سرهنگ حیدریمصاحبه ای ب ۱4۰۱شهریور  ۳۰خبرگزاری حکومتی مهر روز چهارشنبه 
 .ویژه نیروی انتظامی منتشر کرد

ها استفاده می کند. »در  های ویژه نیروی انتظامی، از یگان زنان برای مهار ناآرامی حیدری خاطرنشان کرد که برای اولین بار یگان 
زنان بودیم، برخی از این خانم ها به عنوان لیدر بودند که    بین جمعیت برهم زننده نظم و امنیت برای نخستین بار شاهد حضور

عالوه بر تبلیغات شعارهای هنجارشکن می دادند… بنا شد دستگیری خانم هایی که برهم زننده نظم و امنیت بودند توسط یگان  
 .«زنان انجام شود

 .مورد دستگیری لیدر زنان« را داشتیم ۸حیدری افزود: »تاکنون بیش از 

سابق،    یاسیس  انیزندان  ،یفعاالن حقوق بشر و حقوق مدن انیدر م یگسترده ا   یبازداشت ها  نیهمچنو اطالعات  نیروهای امنیتی
 .نده ا انجام داد  لمسازانیف  یروزنامه نگاران و حت

 

 
 برخی از زنان دستگیر شده در جریان اعتراضات اخیر 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/%db%b1%db%b4%db%b0-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%db%b3%db%b0%db%b0-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87/
https://women.ncr-iran.org/fa/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b3%d8%a7-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2/
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در زندان  زن فعال  4۰شوند. حدود  یم  ی نگهدار ن یزندان او  2۰۹بند   ایدر زندان قرچک  یرانسانیغ طیتحت شرا رشدگانیدستگ
 .به سر می برندبازداشت در سنندج  یمرکز

 :شدند ریدستگ رانیاعتراضات ا جریان  که در  هستند ی از جمله کسان  ی که اسامی شان در زیر قید شده استزنان

 ساله  2۶زاده   یموس  ن یروژ

 سنندج  ور، یشهر  2۷ ،ی عیرف  فرانک

 در تهران  ور، یشهر 2۷ سنده،ی، نوساله ۳۳زاده،  یحاج ن ینازن

 در سنندج  ور، یشهر 2۸، ساله۳۰ ان،یمحمد نیگش

 وان یدر مر ور یشهر 2۸ ، یراست نیآو

 در تهران  ور،یشهر 2۸کننده مستند،  هیته ،یمحمد مهناز

 در تهران  ور،یشهر 2۹و جامعه شناس،  سندهیساله، نو  55 ،ی موسو منصوره
 در تهران  ور، یشهر  2۹، ساله۳۰ ، یمحمد ده یسع

 در تهران  ، وریشهر 2۹عکاس،  ،یریمع لدای

 جار یدر ب ،ور یشهر 2۹ ،معلم و هنرمند ، یعباس الیل

 در سقز  ور، یشهر  2۹روزنامه نگار،   ،ییطال هیمرض

 در تهران  ور،یشهر  ۳۰روزنامه نگار،   ،یحامد لوفر ین

 در سنندج  ،ور یشهر ۳۱ ، یمدرس گرج نایژ

 کرمان  رجان،یدر س ور، یشهر ۳۱روزنامه نگار،  ، یبالل بتول

 کرمان  رجان،یدر س ور،یشهر ۳۱روزنامه نگار،  نژاد،  یعل  رایسم

 در ابهر  ، وریشهر ۳۱ ،یمراد ده یسع

 بهبهان ، در ور یشهر ۳۱ ،فرد  ی)صبا( رضو ساناز

 تهران  ور،یشهر ۳۱ ات، یارشد ادب  یکارشناس یزاده، دانشجو ی موس وایش

 در تهران  ،مهر اول روزنامه نگار،  ، یرجب فاطمه

 رانشهریدر پ ،اول مهرروزنامه نگار،    ،یربان دایو

 در تهران  ،مهر 2 ،یدلبر مائده

 در تهران  ،مهر 2 ،ی دادگستر لیوک زاده،  ی غالمعل مهسا

 در دهدشت مهر،  ۳، کنامین فاطمه

 دهدشت ، مهر ۳ ،ی قرائت فاطمه

 در دهدشت مهر،  ۳، برجاس  رز

 در دهدشتمهر، ۳، یانیک دایآ

 در تهران  ،مهر 4سابق،   یاسیس  یزندان  ،ییرایا  یمیابراه گلرخ
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 در رشت مهر،  4، یبهمن رایالم

 اهواز در   ،مهر ۶روزنامه نگار،   ان،یطف مهرنوش

 در تهران  ،مهر ۷روزنامه نگار،  ، یمحمد الهه

 در تهران  ،مهر ۷ نما،یراد، فعال س ایدن

 ، در سنندج مهر ۷ سنده،یساله، فعال حقوق زنان، شاعر و نو  4۳ ،یزیعز انیب

 ی رسول ن ینازن

 زاده   وسفی هیمرض

 ان یسادات حانهیر

 در تهران  ،مهر ۸ترانه سرا،  ، ییبرزو مونا

 در سنندج  مهر، ۸فعال حقوق زنان،   ،ینعمت دهیفر

 در تهران  مهر، ۸اقتصاد دانشگاه تهران،   یدانشجو ، یفیسریام مائده

 در تهران  مهر، ۸اقتصاد دانشگاه تهران،   یدانشجو ،ینادر  سارا

 در دهگالن  ،مهر۹، ییمطا الیسه

 در دهگالن مهر،  ۹، یخان ایدلن

 در دهگالن مهر،  ۹، ینیحس نایسار

 ، در زنجان مهر ۹روزنامه نگار و فعال حقوق زنان،  ، یقره باغ هیصف

 ، در تهران مهر ۹سابق،   یاسیس  یو زندان ی فعال کارگر ،یناج  ندا

 در تهران  مهر، ۹سابق،   یاسیس  یساله، دانشجو و زندان 22قراگوزلو،  کایمل

 مهر، تهران ۱۰ ، یسیانگل  اتیرشته ادب ی دانشجو ،ید یرش فاطمه

 ، در تهران مهر ۱۱ ،ی شاعر و فعال مدن ان،یچهارمحال عاطفه

 مهر ۱۱ساالروند، فعال حقوق کودک،   دهیسپ

 در تهران  مهر،  ۱2 ،ی روانشناس  یپور، دانشجو  یهاشم تایآناه
 

 
 
 

http://women.ncr-iran.org/


 

women.ncr-iran.org/fa   @womenncri.fa    @womenncri 
 

8 
 

 ایرانی مصمم برای سرنگونی رژیم  زن

 از سرکوب و وحشت است.  تریمردم هزار برابر قو انیم یکارساز نخواهد بود. قدرت همبستگ آخوندی می سرکوب رژ اما

جان خود را   ریاخ یزاده که در روزها ل یاسماع نایو سار یشاکرم کای ن ا،یحنانه کتا  ، یوچالغزاله   و ی دیمج نو یتا م ینیمهسا ام از
زنان و    ریناپذ خلل عزم  و همه گواه   شده اند، همه ریدستگ یآزاد ی که به جرم مقاومت برا آنهاییهمه تا کردند و  یآزاد فدیه

 . است زیزن ست دیکتاتوری  نی ا ی سرنگون ی برا ران یاشجاع  انان دختران و جو 

 خواهران خود از سراسر جهان هستند. تیحما  ازمندین ی آزاد ی به سو یینها گامدر  رانیا ریدل زنان
 

  

http://women.ncr-iran.org/

