
 مقاومت برای – سرکوب علیه

 شده منتشر بسیاری هایگزارش  ایران در مقاومت و سرکوب یدرباره ژینا قیام طی

 هایشیوه  خصوصا آنها، انضمامی اشکال یدرباره منسجم رسانیاطالع  اما. است

 اشکال و هاشیوه  فشرده بسیار طوربه بروشور این در. است شده انجام کمتر مقاومت،

 ترمهم و. کنیممی فهرست را اخیر، شخیز  طی خصوصا ایران، دولت توسط سرکوب

 داریم باور چون. کنیممی ذکر را مردمی مقاومت هایشیوه  و اشکال از برخی آن، از

 یشایسته  مقاومت همین و. هست هم مقاومت هست، سرکوب و ستم که جا هر

 . ستهمبستگی و سازیبرجسته 

 ایران  دولت توسط  سرکوب اشکال و هاشیوه . ۱

و   های و فناور  زات ی تجه نی آخریزش کنونی ایران، با استفاده از سرکوب خونین خ

چشمان در اثر   ی کور . فجایعی نظیرردی گیم  صورت سرکوب  یتجارب جهان 

هم رخ   زردهاقه ی و جل  یلی در اعتراضات شعالوه بر ایران،  ،یاتفنگ ساچمه شلیک 

از چند ماه پیش از   دارد.  یجهان  ی ساختارسرکوب هم مانند مقاومت  ه است. داد

  عی وس  یرانهی گش ی پ  یهایری دستگشروع موج جدید اعتراضات، نیروهای امنیتی 

طبقاتی نظیر جنبش کارگری، زنان، معلمان،   یاجتماع یهاجنبش جنبش  نی فعال

 آغاز کردند.  زشی خ برای مهار  دانشجویی، نویسندگان و روشنفکران

س دستگیری توسط نیروهای امنیتی  ها که اغلب از هراعالوه بر تعداد زیاد زخمی 

های  شوند، آمار کشته به صورت خانگی و مخفی توسط پزشکان یا خانواده مداوا می 

و   فقط اشارات متناقض  رسمیآمار  آور است. خیزش اخیر در ایران نیز هراس 

آمار گردآوری   اما کشته شدگان خیزش اخیر دارد از نفر  300تا  200ی به مبهم

 ستقل از حکومت تا زمان تنظیم این بروشور چنین است: شده توسط منابع م

 .  تن ۵۹۸کم تاکنون: دست  هاکشته شمار  •

 سال.   ۱۸ ری کودک ز ۸۱کم شده تاکنون: دست شمار کودکان کشته  •

 تن. ۸۳کم شده تاکنون: دست شمار زنان کشته  •



کم  حاضر: دست دارد درحال  یکه خطر اعدام در پ  «یمی شمار متهمان به »جرا •

 تن. ۱۴۱

 تن. ۱۷کم : دست ر ی اخ یها در هفته اعدام •

 عمومی  فضاهای و هاخیابان  در سرکوب( ۱.۱

 هایتفنگ با ازجمله هاخیابان در معترضان به جنگی هایگلوله  با شلیک •
 داردوربین

 نی معترض ییشناسا ی برا ی شهر  یمداربسته یهانی استفاده از پهپادها و دورب  •

 خیابان  در ماشین با معترضان یعامدانه زیرگرفتن •

 بسیاری در که معترضان، به نزدیک فاصله از ایساچمه  هایتفنگ با شلیک •
 صد از بیش موارد بسیاری در) اندشده  مرگ یا و کورشدن به منجر موارد

 (است شده مشاهده قربانیان بدن در کوچک فلزی یساچمه 

 و جنسی ، اندامبدن نظیر چشم های حساس اندام به ایمه ساچ هایتفنگ با شلیک •
 زنان سویبه  به ویژه

 شهرها در نظامی حکومت برقراری و کردستان به نظامی کشیقشون  •

 بلوچستان و کردستان ایذه، در مردم هایخانه  به سنگین هایسالح  با حمله •
 گرفت  صورت

 با  همراهی در که یی اهاتومبیل ویژهبه ها،خیابان در هااتومبیل به شلیک •

 مرگ به منجر متعددی موارد در اقدامات این. زنندمی بوق خیابانی اعترضات

  (.ایذه شهر در ساله 10 کودکی جمله از) است شده سرنشینان یا  رانندگان

 دادند پناه معترضان به که کسانی منازل هایدرب و هامغازه هایشیشه  شکستن •

 به آن انتساب برای هاساختمان و هابانک و هامغازه و هااتومبیل عمدی تخریب •
 معترضان

 در آنان به جنسی آزار و هاخیابان در معترض زنان ردن جدا و کردنمحاصره  •
 عمومی انظار

استفاده از آمبوالنس ببرای انتقال نیروهی سرکوب یا برای انتقال   •

 دستگیرشدگان

 آموزاندانش  دستگیری و شتم و بضر و مدارس به مسلح نیروهای یورش •



 و شتم و ضرب و دانشجویی هایخوابگاه  و هادانشگا به مسلح نیروهای یورش •
 از استفاده یا تحصیل یادامه از آنان سازیمحروم  یا و دانشجویان دستگیری

 هاخوابگاه

 ی مقاومت مردم یهاو نفوذ در شبکه  نی نشر و پخش اخبار دروغ •

 

 شدگان زخمی  و شدگان کشته هایخانواده  بر فشار( ۱.۲

 برای خانواده پذیرش به آن کردن مشروط  و شدگانکشته یجنازه ندادنتحویل  •
 مرده غیره و تصادف یا خودکشی طبیعی، مرگ اثر در آنان فرزند اینکه اعالم
 است 

 و دستگیری به آنان تهدید و فرزندشان قتل یدرباره خبررسانی از هاخانواده منع •

 (نافرمانی صورت در) خانواده اعضای یا فرزندان سایر کشتن

 اطالعات اعالم و تلویزیونی یمصاحبه  برای شدگانکشته هایخانواده  بر فشار •
 از عضوی او اینکه اعالم خصوصا فرزندشان،  مرگ مورد در نادرست
 معترضان توسط و است بوده حکومتی نظامیشبه نیروهای و پلیس نیروهای

 است  شده کشته

 و آوراشک  گاز پرتاب و هاآن تدفین مراسم به یورششدگان و حقیر کشتهت  •
 ایجاد برای مراسم، این در ای ساچمه هایتفنگ  و جنگی هایسالح با تیراندازی

  فشار و وحشت و رعب

 و تدفین مراسم در حاضرین دستگیری و شتم و ضرب شکستن سنگ قبر، •

 و هاخانواده بر فشار برای ،(خانواده اعضای ازجمله) شدگانکشته یادبودهای
 مشابه  مراسم در  مردم حضور از جلوگیری برای

 هاخانواده  سوی از کالن پول پرداخت به جنازه تحویل کردن منوط  •

 رجوع عدم به منجر که آنها، ناپدیدکردن و ها بیمارستان از هازخمی ربودن •
 مداوای  برای هاخانواده  ترجیح. است شده هابیمارستان به شدگانزخمی 

 با یا باتون، ضربات از دیدهضرب  سری با) خانه  در شدهزخمی  فرد ایغیرحرفه 



 هازخمی مرگ به متعددی موارد( بدن در ساچمه  زیادی تعدادی یا گلوله وجود
 است  شده منجر خانه در

 و ردیابی نیز و هازخمی  تحویل برای ها بیمارستان درمانی کادر بر فشار •
 اقدام مخفیانه و دواطلبانه طوربه که پرستارانی و پزشکان ینجه شک و دستگیری

 هم درمانی کادر قتل از مواردی) کردندمی آنان هایخانه  در هازخمی  مداوای به

 (. است شده گزارش

  شدگانکشته بازماندگان یشکنجه  و بازداشت •

 زندانیان  هایخانواده  بر فشار و هازندان  در سرکوب( ۱.۳

 به آنان انتفال و دانشگاه یا و کار و زندگی محل در فعالین ربودن و شناسایی •

 نامعلوم  هایمکان

 ازجمله: شدگانبازداشت ( سفید یشکنجه ) روحی و جسمی شدید هایشکنجه   •
 و جسمانی، فرسایطاقت  هایشکنجه  انفرادی، سلول مدتطوالنی  حبس ازطریق

 خانواده  ضایاع کشتن و دستگیری  یا اعدام یا تجاوز به تهدید

 ازجمله اجباری، اعترافات گرفتن برای دستگیرشدگان دادنقرار  فشار تحت •
 یا اپوزیسیون هایسازمان به وابستگی یا سرکوب نیروهای قتل در مشارکت
 دشمن اطالعاتی هایسرویس 

 یا  هاخانواده  به ناپدیددشده فرد یا زندانی نگهداری محل مورد در گوئیپاسخ عدم •
 آنان وکالی

 زندان در مردان و زنان به جنسی آزارهای و جاوزت  •

 آنان، به شلیک و وشتمضرب و زندانیان جمعی سرکوب برای جوییبهانه •

 زندان کشیدنآتش  به :برای نمونه) زندانیان سوی از شورش وقوع یبهانهبه

 (زندانیان از شماری قتل و اوین

 در که زندانیانی واهخ و دستگیرشده معترضان خواه) زخمی زندانیان یشکنجه  •

 به آنان ارسال عدم ازطریق( اندشده  زخمی زندانیان هدفمند سرکوب اثر

 داروهای دریافت از آنان کردنمحروم  یا زندان بهداری حتی یا بیمارستان
 ضروری 

 زندانیان کنار در را مبتالیان کرونا شیوع زمان در: زندانیان عمدی بیمارکردن •
 کردندیمی خوددار جدی مبتالیان به پزشکی رسیدگی از یا دادندمی  قرار سیاسی

 در که زندانیانی یا و مزمن هایبیماری دارای زندانیان به پزشکی رسیدگی عدم •
 اندشده بیماری دچار زندان شرایط اثر



 ،انی و مشکوک به زندان  یروان  یداروها یرکارشناسی خوراندن غ ای و/ زی تجو •

 وجود متعددی هایگزارش . ژینا قیام طی دستگیرشده رضانت مع به خصوصبه

 آزادشدن، از پس روز دو تا یک( جوان افراد اغلب) زندانی معترضان که دارد

 .اندکرده  فوت

 مردم و هاخانواده  تجمع به شخصی لباس مسلح نیروهای و پلیس نیروهای حمله •
 ها زندان مقابل در کنندهحمایت

 روی  بر مضاعف فشار آوردن وارد برای عادی زندانیان کردن تحریک •

 هاآن مرگ به تهدید جمله از سیاسی زندانیان

  مدافع وکیل به دستگیرشدگان دسترسی عدم •

)خصوصا در  یاسی رسی غ  انی دادن به اعدام زندان سرعتو  معترضین اعدام •

 بلوچستان( 

 هایداماع برپایی و خودش علیه زندانی از اعتراف گرفتن برای اعدام به تهدید •
 فرد روانی فروپاشی برای مصنوعی

 هایاعدام از مواردی در. آنها سکوت قبال در هاخانواده  به زندانی آزادی یوعده •
 برای اعدام حکم صدرو یدرباره مقامات، یوعده پذیرش با خانواده اخیر،

 خبریبی در و ناگهانی طور به زندانی و نکرده، رسانیاطالع  را فرزندش
 است  شده ماعد عمومی

 در هاآن اعدام یا دستگیری به تهدید و زندانی یخانواده  اعضای اذیت و آزار •
 شانزندانی فرزند همکاری عدم صورت

 به خانواده یعدم دسترس  یدوردست، برا یبه شهرها انی زندان و تبعید انتقال •

 ونی سی اپوز یجعل یهاهی بر اساس داع انی معترضان و زندان  یبرا یسازپرونده •

 یارتجاع
 

 آنها  با همبستگی نمودهای و سرکوب برابر در مقاومت هایشیوه . ۲

 عمومی  فضاهای و هاخیابان  در مقاومت( ۲.۱

 یادبود یا تدفین مراسم و جنازه تشییع مراسم در مردم یگسترده  حضور •
 به مراسم این تبدیل و ژینا  قیام با و هاخانواده با همبستگی برای شدگانکشته

 رژیم  با مبارزه هایعرصه 

 شدگان در ادامه مبارزات ها و اعدامهمبستگی و حضوِر مادران دادخواه کشته  •

  مردم خرید عدم و هامغازه بستن و اعتصابات •



 و سرودخوانی با هاخیابان در مدارس آموزاندانش  خودجوش اعتراضی حضور •
 شعارنویسی  و هاروسری  اهتزار و درآوردن یا شعارخوانی

 تبدیل و هادانشگاه و مدارس فضای در نمادین اعتراضی تحرکات و روشنگری •
 خیابانی مبارزات امتداد به هامحیط این

 هاکالس در شرکت  عدم و دانشجویی اعتصابات •

 کارگری اعتصابات •

آنان  حجاب ی حضور ب ی، از خدمات اجتماع حجابیب زناِن  تی محرومعلی رغِم  •

 ی رسم یعموم یدر فضاها

•  

 هازندان  در قاومتم( ۲.۲

 یهمه رغمبه  آزادی، قبال در رژیم شرایط نپذیرفتن و زندانی فرد همکاری عدم •

 اعتراف و مصاحبه انجام از امتناع ازجمله،. تهدیدها و هاشکنجه  فشارها،

 اجباری 

 طریق از زندان از خارج جاری مبارزات با بند در زندانیان همبستگی  اعالم •

 . غیره و همبستگی برای صوتی هایفایل  انتشار اعتراضی، هایاطالعیه  امضای

 تر  و خشک نامحدود  یا و محدود غذای اعتصاب •

 درزندان زنان ینشسته  تحصن و اعتصاب •

 مردم و زن زندانیان بین کمشتر و جمعی سرودخوانی برای زندانیان هماهنگی •
  زندان از بیرون

•  

 زندانیان  و شدگانکشته هایخانواده  مقاومت( ۲.۳

 تهدیدها و فشارها رغمبه هاخانواده  اعتراض و روشنگری و رسانی اطالع •

 یا زندانیان آزادی برای هازندان مقابل هاآن با همبسته مردم و هاخانواده تجمع •
 اعدام  احکام اجرای از جلوگیری

 زادشدهآ زندانی از هازندان  جلوی در از مردم جمعی استقبالو  همبستگی •

 اسفبار زندان  طی آزادشده از شرا انی زندان   یفشاگرا •

•  

 



  اعتراضی هنرهایهمبستگی و شکوفایی ( ۲.۴

 چه و ایران داخل در چه پرفورمنس، سرود، طرح، اشکال در انقالبی هنر تبلور •
  ایران از خارج در

 ئازادی ژیان ژن جنبش با جهان مترقی هنرمندان  المللیبین همبستگی •

 ی از سوی هنرمندان و نویسندگاندولت  یهاجشنواره  می تحر •

 دستگاه سرکوب  ه ی علهای جدید اعتراض و مقاومت و ایده   دی جد ی خلق شعارها •

چپ و   یروها ی ن  ی،و کارگر  یست ی ن ی فم یهاگروه  ی از سو یالمللنی ب  یمبستگه •

 زی ن جمهوری اسالمی و  سرکوب دولت   ه ی عل پیشرو در کشورهای مختلف

 بشرحقوق  ی در لوا ییگرامداخله  یاشکال استعمار هی علمرزبندی 

 


