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تقرير عن عام من االنتفاضة واالحتجاج في إيران من 

 ۸۱۰۲إلى ديسمبر  ۸۱۰۲ديسمبر

 

هذا التقرير عن عام واحد من االحتجاجات واالنتفاضات )كانون 

( باللغات ۸۱۰۲كانون األول / ديسمبر  - ۸۱۰۲األول / ديسمبر 

االنجليزية والفارسية والعربية، تكريًما ألولئك الذين بذلوا جهًدا 

وخاطروا بحياتهم لتحرير إيران خالل العام الماضي وكذلك 

 تكريًما لمعاقل االنتفاضة البطلة. 



 

 حقوق الطبع والنشر محفوظة وتعود إلى )ايران ما(

يجوز طبع ونشر هذا التقرير أو أجزاء منه بالحصول 

 على إذن مسبق أو ذكر المصدر 
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@iranema۷۱۰۲ 

@Iranema۷۱۰۲ 



 

هذا الكتاب يتضمن تقريرًا عن عام من انتفاضات واحتجاجات الشعب اإليراني ضد 

. هذا الكتاب يستند إلى التقارير الواردة من معاقل ۸۱۰۲نظام الماللي في عام 

 االنتفاضة أنصار منظمة مجاهدي خلق اإليرانية داخل البالد. 

ولحد اآلن لم تخمد التظاهرات واالحتجاجات في  ۸۱۰۲منذ انتفاضة ديسمبر عام 

 المدن اإليرانية وهي مستمرة حتى النصر النهائي.

وقالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة اإليرانية في 

إن انتفاضة مختلف شرائح الشعب إلى جانب وحدات المقاومة ستستمر »رسالة لها:، 

 .«حتى النصر النهائي

. ۸۱۰۵و حتى يناير  ۸۱۰۲حالة احتجاجية من يناير  ۵۹۵۶يشمل الكتاب الحالي 

 محافظة إيرانية.  ۱۰وجرت االحتجاجات في 

في هذا الكتاب، حاولنا التطرق إلى أهم االحتجاجات في جميع أنحاء إيران خالل 

 العام الماضي.

تستند اإلحصائية على األخبار الشاملة التي تم جمعها في جميع أنحاء البالد. العديد 

من الحركات االحتجاجية للشعب اإليراني ال تنعكس وال تنشر أخبارها في وسائل 

اإلعالم بسبب القمع والكبت السائد والرقابة في إيران. ولذلك، فإن عدد الحركات 

 االحتجاجية أعلى بكثير مما أوردناه في هذا الكتاب.

ووردت في هذا التقرير أهم االحتجاجات لشرائح مختلفة، بما في ذلك العمال، سائقو 

 الشاحنات والتربويون والمزارعون والبازاريون.

 المالمح الرئيسية الحتجاجات الشعب اإليراني في العام الماضي هي كما يلي:

أواًل: االحتجاجات الشعبية التي بدأت بعرائض مطلبية لكنها تحولت بسرعة إلى 

 مطالب سياسية وشعارات ضد السلطة بأكملها.

ثانيًا: كان تضامن الشعب وتالحمه في دعم االحتجاجات لكل مستوى أو مجموعة في 

 المجتمع أمًرا الفًتا.

 ثالثًا: الحضور النشط للشباب ودور المرأة البارز في االحتجاجات كان قوًيا جدًا.

رابعًا: من السمات المهمة األخرى لالحتجاجات في العام الماضي الصلة بين مختلف 

 الطبقات والجماعات واالنتفاضات بمقاومة منظمة على المستوى الوطني في إيران.

خامًسا: هناك سمة أخرى يجب ذكرها وهي استخدام اإلنترنت لتنسيق االحتجاجات 

 ونشرها.

وسرعان  ۸۱۰۲سادسًا: استمرت االنتفاضة التي اشتعلت في ديسمبر / كانون األول 

ما انتشرت في البالد في غضون بضعة أشهر، ولم تخمد نيران االحتجاجات أبدًا 

 حتى اآلن. 

تقرير عن عام من االنتفاضة 

 واالحتجاج في إيران

  ۷۱۰۲من ديسمبر

 ۷۱۰۲إلى ديسمبر 
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. وفيي هيذا الشيهير، كيان إضيراب                  ۱۹الحركات االحتجاجية اليييومييية       حالة احتجاج في المجموع. كان متوسط   ۰۱۵۱في مايو كان هناك     

 ۸۱۵مدينة في إيران على رأس االحتجاجات. المستوى اليثيانيي كيان ليليعيميال ب ي                 ۸۲۹حاالت من االحتجاج في       ۶۱۱سائقي الشاحنات مع    

 ۱۱حركة احتجاجية. ومن بين االحتجاجات المهمة األخرى في هذا الشهر يمكن اإلشارة إلى اعتصام وإضراب المعلمين والتربيويييين فيي          

محافظة، باإلضافة إلى إضراب التجار والبازاريين في طهران وشاهرود وبانيه ليعيدة أييام احيتيجياجيًا عيليى ارتيفياع أسيعيار                                     ۸۰مدينة في   

 العمالت وتقلبات األسعار.

 :مايو

. في يونيو، كان العمال في القمة مع ۰۶الحركات االحتجاجية اليومية حركة احتجاجية. كان متوسط  ۱۲۱في يونيو، تم عقد ما مجموعه 

حركة احتجاج. في هذا الشهر، واجهنا انتفاضتين كبيرين واحتجاجات للشعب  ۱۱۰حركة احتجاج، تلتها إضرابات أخرى مع  ۰۰۸

اإليراني في مدن طهران، وكذلك مدن الجنوب في محافظة خوزستان. في طهران، بدأ البازاريون إضرابا عارًما وكبيًرا وخرجوا إلى  

الشوارع. في خرمشهر، نظم المواطنون أيًضا انتفاضة كبيرة احتجاًجا على شح المياه التي تضامنت معها مدن أخرى في محافظة  

 خوزستان أيًضا. ولعبت النساء دوًرا هاًما في االحتجاجات واالنتفاضات ألبناء خرمشهر. 

 :يونيو

من االحتجاجات والتجمعات واإلضرابات في جميع أنحاء إييران. ووفيقيًا ليءحصياءات، فيقيد تيم                     ۵۲۱في شهر يوليو، تم عقد ما مجموعه   

مدينة، بما في ذلك المناطق الصناعية والمنياطيق اليميخيتيليفية فيي اليبيالد. كيان سيائيقيو                            ۰۲۲في احتجاجًا في المتوسط  ۱۰تشكيل ما معدله  

 محافظة، يتصدرون قائمة جميع االحتجاجات.  ۱۰مدينة في  ۰۱۱حركة في  ۹۹۲الشاحنات في الجولة الثانية من إضرابهم العارم، مع 

باإلضافة إلى ذلك، يجب اإلشارة إلى احتجاجات أبناء مدينة كرج والمدن المركزية أيضا. وأظهر الناس تذمرهيم مين األسيعيار اليميرتيفيعية                        

 والمكلفة للسلع خالل األيام القليلة من مظاهراتهم والمواجهات مع القوى القمعية للنظام. في هذه االحتجاجات، هتف الناس بوجه اليعينيا ير         

 .»ويل لكم عندما نتسلح«القمعية شعار: 

 يوليو:

. في هذا ۸۱الحركات االحتجاجية اليومية هو مدينة وقرية ومنطقة. كان متوسط  ۰۱۱حركة احتجاج في  ۶۸۸في أغسطس، وقعت 

 الشهر كان سائقو الشاحنات والعمال يتصدرون قائمة االحتجاجات.

 بعض من أهم االحتجاجات التي نظمت هي على النحو التالي:

أضرب عمال شركة قصب السكر في هفت تبه وعمال مجموعة إيران الوطنية لصناعة الصلب في األهواز. احتجاجات البازاريين  

 والكسبة في بلدة أمير كبير في أ فهان )شابور الجديد( كرج، وشيراز بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.

واحتجاجات أهالي مريوان على اغتيال ناشطين بيئيين في حريق الغابات بسبب قصف مدفعي من قبل قوات الحرس. مواجهات  

 .»الموت للديكتاتور!«المواطنين مع قوى األمن القمعية في ملعب أزادي في طهران في مباراة لكرة القدم وهم يرددون شعار 

 :أغسطس

حيالية. بيدأ سيائيقيو             ۱۶الحركات االحتجاجية اليومية مدينة وقرية. كان متوسط   ۸۵۱حركة احتجاج في  ۰۱۶۲في أيلول / سبتمبر، حدثت     

من االحتجاجات في اليميدن فيي جيميييع أنيحياء اليبيالد                       ۰۱۲۱الشاحنات الجولة الثالثة من اإلضرابات العارمة في هذا الشهر، حيث شكلوا            

 وتصدروا قائمة الحركات االحتجاجية.

 :سبتمبر

۱ 



 

 التسلسل الزمني لالحتجاجات في إيران خالل العام الماضي:

 حيييالييية.     ۸۰اليييحيييركيييات االحيييتيييجييياجييييييية اليييييييومييييييية                   حيييالييية احيييتيييجييياج فيييي يييينيييايييير. كيييان ميييتيييوسيييط                                    ۶۱۱كيييان هييينييياك          

وقد ُنسبت أهم حركات االحتجاجات في هذا الشهر إلى انتفاضة الشعب اإليراني في يناير، والتي بدأت في ميديينية مشيهيد احيتيجياًجيا عيليى                          

مدينة. سرعان ما تيحيوليت االحيتيجياجيات إليى احيتيجياجيات سييياسييية                           ۰۱۸ارتفاع األسعار، ثم انتشرت في جميع أنحاء البالد بما في ذلك            

 وامتدت إلى مدن أخرى واستهدفت نظام والية الفقيه بأكمله. 

 يناير:

حالة، وكانت أكثر حركات االحتجاج تتعلق  ۸۰عدد الحركات االحتجاجية اليومية حركة احتجاجية. كان متوسط  ۹۵۶في فبراير، عقدت 

 .حركة احتجاج ۱۹۶حالة وتصدرت قائمة االحتجاجات. شرائح أخرى من المجتمع عقدت  ۰۵۶بالعمال حيث سجلت 

  .مدينة ۰۱حالة احتجاجية توا ًلا النتفاضة يناير في  ۸۱في فبراير، استمرت 

 :فبراير

 ۰۲۲. في هيذا الشيهير، اسيتيمير اليعيميال ميع                      ۰۱اليومي لحركات االحتجاج كان حركة احتجاجية. المتوسط   ۱۸۸في شهر مارس، جرت     

 حيركية احيتيجياجيييية.           ۰۵۲حيركية احيتيجياج فيي  يدارة االحيتييجياجيات. والشيرائيح األخيرى فيي اليميجييتيميع أعيربيت عين ميطياليبيهييا ب ي                                                      

 كيييييييانيييييييت االحيييييييتيييييييجييييييياجيييييييات اليييييييرئيييييييييييييييسييييييييييييييية فيييييييي هيييييييذا الشيييييييهييييييير عيييييييليييييييى الييييييينيييييييحيييييييو اليييييييتييييييياليييييييي:                                                             

مظاهرة كبيرة للمزارعين وأهالي ورزنه، وزيار، و بون رود، واجيه، وفي النهاية في أ يفيهيان، احيتيجياًجيا عيليى عيدم اليحيصيول عيليى                                  

 حصتهم المائية وانسداد مسار المياه في نهر زاينده رود.

التجمع واالحتجاج والمسيرة والمواجهات بين أهالي األهواز وميناء ماهشهر وشادغان وحميديه وشبيشه وشييبيان وبييين اليقيوات اليقيميعييية                            

 للنظام لالحتجاج على اإلساءة للمواطنين العرب من قبل الشبكة الثانية للتلفزيون الحكومي.

 :مارس

حيالية.      ۰۹الحركات االحتجاجية اليومية في هذا الشيهير       حالة احتجاج. وبلغ متوسط   ۱۹۸وفقا لءحصاءات المسجلة، في أبريل كان هناك  

حركة احتجاج من مختلف شرائح المجتمع مثل المدرسييين واليميتيقياعيديين            ۱۰۹حركات احتجاجية. كان هناك     ۰۱۵شكل العمال الكادحون    

 واليييييييطيييييييالب واليييييييميييييييواطييييييينييييييييييييييين اليييييييمييييييينيييييييهيييييييوبييييييية أميييييييواليييييييهيييييييم وإليييييييى اليييييييطيييييييالب اليييييييجييييييياميييييييعييييييييييييييييييييييين.                                              

 كييان أحييد أهييم االحييتييجيياجييات فييي أبييريييل هييو انييتييفيياضيية أهييالييي كييازرون احييتييجيياًجييا عييلييى خييطيية تييقييسيييييم الييمييدييينيية إلييى مييدييينييتييييين.                                              

في هذا االحتجاج، دخل أهالي كازرون الشجعان في مواجهة مع القوى القمعية للنظام وقدموا في طريق الحريية، أربيعية شيهيداء بيأسيمياء،                           

 أميييييييد رضيييا يييييوسيييفيييييييان، ومييييهيييدي )هيييادي( جييييهيييان تييياب، وعييييليييي ميييحيييمييييدييييان  زاد، ورضيييا )بيييهييينيييام( أجييييدري.                                                                      

واعترض مزارعو ورزنه وأ فهان على إلغاء حقوقهم في الحصول على المياه. وفي  الة الجمعة، أدار هيالالء اليميزارعييين ظيهيورهيم                

 .»الخلف للعدو والوجه للوطن«على إمام الجمعة أل فهان وهتفوا: 

 لييالحييتييجيياج عييلييى إغييالق الييمييعييابيير الييحييدودييية وزيييادة الييتييعييريييفييات الييجييمييركييييية.                    »بييانييه«أضييرب الييبييازاريييون والييكييسييبيية فييي مييدييينيية             

كما أضرب البازاريون والكسبة في سائر المدن الكردية منها جوان رود، وبوكان، وسقز، ومريوان، ومهاباد، وسربل ذهاب، وبيييرانشيهير                      

  .»بانه«دعًما إلضراب البازاريين والكسبة في مدينة 

 :أبريل

۸ 



 



 

مديينية وقيريية        ۱۸۱حركة احتجاج في  ۰۹۱۱في أكتوبر / تشرين األول، استنادا إلى األخبار والمعلومات التي تم جمعها، تم إقامة ما مجموعه  

حركة احتجاجية يومًيا. كان سائقو الشاحنات والعمال واليتيربيوييون واليبيازارييون            ۱۵ومناطق تجارية و ناعية. ووفقا لهذا، تم تنظيم ما معدله    

 والكسبة في مقدمة احتجاجات هذا الشهر.  

ميحيافيظية فيي           ۸۱مدينة من أ ل  ۹۲مدن إيرانية. احتج البازاريون في  ۰۱۱كما بدأت الجولة األولى من إضراب المعلمين واعتصاماتهم في  

 البالد لمدة أربعة أيام.

 :أكتوبر

حركة احتجاج في اليوم. في الجولية اليثيانييية          ۱۱، كان هناك حوالي مدينة وقرية. في المتوسط  ۰۲۰حركة احتجاج في  ۵۰۰في نوفمبر، وقعت    

مدينة. واحتج سائقو الشاحنات أيضا في الجولة الرابيعية     ۲۰من االحتجاجات في  ۱۱۲من إضرابهم، كان التربويون على رأس االحتجاجات مع     

 ۱۰مدينة. كانت هناك أيضا احتجاجات واسعة للمزارعين في مدن مختلفة في أ فهان حيث خرجوا في    ۲۱احتجاج في     ۸۱۶من إضرابهم مع    

 حركة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم للحصول على الماء.

 :نوفمبر

 حركة احتجاج في اليييوم.     ۰۲، كان هناك حوالي مدن وقرى. في المتوسط   ۰۱۱حركة احتجاج في   ۹۰۱في شهر ديسمبر، حدث ما مجموعه       

 وتييوا ييل إضييراب عييمييال الييمييجييمييوعيية الييوطيينييييية لييلييصييلييب فييي األهييواز وعييمييال قصييب السييكيير فييي هييفييت تييبييه فييي شييو .                                                                    

 مييييحييييافييييظيييية.     ۸۲مييييدييييينيييية و         ۶۸واحييييتييييج سييييائييييقييييو الشيييياحيييينييييات أيضييييا فييييي الييييجييييوليييية الييييخييييامسيييية ميييين إضييييرابييييهييييم فييييي                                           

ديسمبر / كانون األول، بمناسبة يوم اليطياليب      ۲تضامنًا مع العمال المضربين، نظمت أعداد كبيرة من طالب الجامعات مسيرات احتجاجية يوم   

 مييدن.   ۲مييظيياهييرة احييتييجيياج فييي            ۰۵الييجييامييعييي فييي إيييران. احييتييجيياًجييا عييلييى ظييروفييهييم الييمييعيييييشييييية الييبييائسيية، كييمييا عييقييد الييمييتييقيياعييدون                                  

نظم المزارعون غرب و شرق مدينة أ فهان عدة تجمعات واعتصامات واحتجاجات في المدينة للمطالبة بدفع تعويضات بداًل من المييياه اليتيي               

 حولتها الحكومة إلى محافظة أخرى، مما حرم المناطق شرق المدينة من نصيبهم التقليدي من المياه ألغراض الري. 

 :ديسمبر

۷۱۰۲حتي ديسمبر ۷۱۰۲الرسم البياني لالحتجاجات من يناير   

 



 

وأن منظمة مجاهدي خلق قامت بتنفيذ وتنظيم  »هذه االحتجاجات كانت منظمة«في التاسع من كانون الثاني )يناير(، قال خامنئي في خطاب له أن 

 االحتجاجات واالنتفاضات. وأضاف أن منظمة مجاهدي خلق اإليرانية كانت جاهزة منذ أشهر وأن وسائل اإلعالم التابعة لها كانت قد دعت إلى

لمثلث ن لاالنتفاضة.  وأكد الولي الفقيه للنظام أن منظمة مجاهدي خلق اإليرانية هي على رأس المثلث الذي أثار االنتفاضة، ونسب الضلعين اآلخري

 إلى قوى أجنبية.

لسلطة ر الكن المثلث الحقيقي لالنتفاضة شيء  خر. بالطبع في الزاوية العليا هي منظمة مجاهدي خلق اإليرانية. لكن في الزاوية الثانية، هو تدهو

 التي لم تعد قادرة على الحكم والزاوية الثالثة هي السخط المتفجر للشعب الذي لم يعد يحتمل النظام الحالي.

شيبيكيات    ييق    كان للشبكات االجتماعية دور فعال في نقل أخبار االنتفاضة، وكانت البرامج التوضيحية واألماكن التي ستعقد فيها االنتفاضة تعلن عن طير                     

 االجتماعية. 

 مييييكييييتييييًبييييا ألئييييميييية الييييجييييمييييعيييية لييييلييييهييييجييييوم ميييين قييييبييييل اليييينيييياس.                                      ۶۱وطييييبييييقييييًا لييييمييييسييييالولييييييييين حييييكييييوميييييييييييييين، فييييقييييد تييييعييييرض                             

بيعيض     .»أيها اإل الحيون وأيها األ وليون انتهيت اليليعيبية!            «يمكن اإلشارة إلى أحد الشعارات األكثر أهمية لالنتفاضة في جامعة طهران على شعار              

 الشعارات األخرى كانت:

اخيجيل ييا خيامينيئيي واتيرك               » «ال يعود المدفع والدبابة ييجيب قيتيل اليميالليي             «و »الموت لخامنئي«و »سأقتل من قتل أخي«و »ويل لكم عندما نتسلح«

  .»خامنئي قاتل. واليته باطلة«و »ال تخافوا ال تخافوا! نحن جميًعا مًعا«و »تسلقوا اإلسالم وأذلوا الناس«و »الموت للدكتاتور» .«السلطة

شخًصا. واستشهد عددد مدن         ۵۴شخص واستشهد  ۲۱۱۱اعتقل في المجموع قرابة  ۷۱۰۲في انتفاضة ديسمبر  

الشهداء في السجون وتحت التعذيب ولكن جهاز المخابرات وقضاء الدكتاتورية أعلنا سدبدب وفداتدهدم فدي السدجدن                          

 االنتحار! 

 

 :القاضي تيد بو

في يوم من األيام، سيتحرر الشعب اإليراني 

  -من قيود والية الفقيه

 رودي جولياني: 

أعتقد أننا يمكن أن نرى نهاية النظام أكثر واقعية         

اآلن. نحن نرى هذا ألننا قد سبق لنا تجربته فيي             

بلدان مضطهدة أخرى. وعندما يخرج الناس فيي       

تظاهرات إلى الشوارع ييوميًييا كيميا حصيل فيي                  

مدينة في إيران، رغم أن عدًدا كثيًرا منيهيم    ۰۱۸

يقتلون، ولكن تزداد أعدادهم واالنتفاضة تسيتيمير         

وتتوسع إلى أن تهدد النظام بياإلسيقياو. وعينيدميا                

نيوت غينغريدتدر رئديدس سدابدس لدمدجدلدس                  

 النواب األمريكي:

إني أعتقد من  ميم اليقيليب أنينيا نيقيف فيي اليجيانيب                          

الصحيح من التاريخ. إنيي أعيتيقيد أن الينياس فيي كيل                       

مكان يرجحون أن يحكموا هم أنفسهم عيليى أنيفيسيهيم،                

وال أن يعانوا من دكتاتورية التي تسرقيهيم وتيقيميعيهيم،                

 وتعاقبهم وتشّرع قوانين تعسفية. 

 إيلينا روزليتينين:

التغيير في الطريق، لقد حانت نهاية عهد 

 الماللي والولي الفقيه. 

 : السناتور روبرت توريسلي

 -نحن إلى جانب الناس في شوارع إيران              

الذين يناضلون من أجل الحرية. نحن نقف           

 من أجل الحرية.  

 أليخو فيدال كوادراس: 

هذا النظام ليس له مستقبل، ونتيجة لذلك، 

 فإنه ال يتمتع بأي دعم داخل إيران. 

 بعض مواقف الشخصيات الدولية: 



 

 

 وبيييدأت عيييليييى أسييياس دعيييوة تيييم اإلعيييالن عييينيييهيييا مسيييبيييًقيييا.                                        ۸۱۰۲كيييانيييون األول              ۸۲بيييدأت االنيييتيييفييياضييية اإلييييرانييييييية فيييي                      

مواطن في مدينة مشهد مظاهرة كبيرة أمام مبنى البلدية في ساحة الشهداء احتجاًجا على ارتفاع أسعار البيض والسيليع         ۰۱،۱۱۱نظم ما يقرب من     

 العامة. 

مدينة في جميع أنحاء إيران. أظهرت االنتفاضة أن الميجيتيميع اإلييرانيي ميتيوتير جيدًا                   ۰۱۸في غضون أيام، انتشرت االنتفاضة بسرعة مذهلة إلى         

ن وتسوده حالة من االستياء العام في حالة االنفجار. كما أظهرت أن حكم والية الفقيه أضعف مما كان يتصور، وأظيهيرت أن اليميبياليغ اليهيائيلية مي                          

األموال التي حصل عليها الماللي بعد خطة العمل الشاملة المشتركة فشلت في احتواء عدم استقرار النظام. كما كشفت عن كيييف ييرفيض الشيعيب               

 اإليراني الجناحين في النظام كليهما ويريد إسقاو الحكم برمته. 

 جاءت هذه االنتفاضة من ثالثة تغييرات رئيسية: 

هيای ایيران        دیوار ترس در شهر     -

شييفيياف بييرداشييت. یيي  ویيي  يي             

کننده، تهور و شيجياعيت         جوانان قیام 

ها بود. از  ن روز تياکينيون ایين                  ن

خيود      خوندها هستند که از تيرس، بيه        

  لرزند. م 

تم إبطال أسطورة اقتدار قوات الحيرس      

الييتييابييعيية لييخيياميينييئييي، هييذه الييقييوة قييوة              

إجييرامييييية، ولييكيين فييي مييواجييهيية الييقييوة          

التحيرريية ليدى الشيعيب فيهيي تينيهيار.                   

ولهذا السبيب ليم تسيتيطيع مينيع انيدالع                  

االنتفياضية. ليهيذا السيبيب، ليم ييتيميكين                     

خامنئيي مين مينيع االنيتيفياضيات حيتيى                   

اليييييييوم. األهيييم مييين ذليييك، أنيييهيييم ال                   

 يستطيعون منع انتشار االنتفاضات. 

لييقييد جيياءت قييوة واعييدة، ميينيياضييليية،              

مطالبة بالحرية، والميسياواة مين قيليب            

المدن اإليرانية المقهورة. تيظيهير هيذه           

الحركة أن المجتمع اإلييرانيي ييميتيليك             

قوة في داخله قادرة على إسقاو واليية         

 الفقيه. 

 

 ۷۱۰۲انتفاضة ديسمبر



 

 العمال الذين كان لهم أكثر االحتجاجات في العام الماضي:

 

 

 عمال قصب السكر في هفت تبه:

كان عمال قصب السكر في هفت تبه طوال العام في الشارع، 

يوًما. عندما أدركت الحكومة  ۸۲واستمر أطول إضرابهم لمدة 

أن العمال حريصون على البقاء في االحتجاج، قامت باعتقال 

سبعة من ممثليهم. ال يزال السيد علي نجاتي، أحد ممثلي 

 العمال، في السجن. 

 المجموعة الوطنية لصناعة الصلب والفوالذ في إيران:

منذ بداية العام، بدأ عمال شركة الفوالذ والصلب احتجاجاتهم 

يوًما. بعد هذا  ۱۲وإضراباتهم في فترات مختلفة، استمرت أطولها 

اإلضراب المستمر وبوجود عمال في الشوارع، بدأت الحكومة 

عاماًل، ال يزال بعضهم في السجن.   ۱۰باعتقالهم. وتم نقل حوالي 

أفراد عوائل العمال المعتقلين و  دقائهم يحتشدون يومًيا في تجمعات 

احتجاجية أمام النيابة العامة ومقر محافظة خوزستان للمطالبة 

 بإطالق سراحهم.

 عمال البلدية:

هالالء العمال هم أفقر الطبقة العاملة وأكثرهم حرماًنا، وقد 

 أضربوا مراًرا وتكراًرا في العام الماضي مطالبين برواتبهم.

 عمال السكة الحديدية:

كان عمال السكك الحديدية يحتجون في أوقات مختلفة خالل 

لتلقي رواتبهم. ۸۱۰۲عام 

ولم يصمتوا أمام الظلم أبدًا. واحدة من  ۸۱۰۲تجدر اإلشارة إلى أن العمال في مختلف المهن كانوا القوة األمامية للمظاهرات في الشوارع خالل عام 

وهذا يبين كيف تريد الحكومة أن تجعل من أمريكا العدو  .»عدونا هنا، وهم يقولون كذًبا إنه الواليات المتحدة«الشعارات الرئيسية التي يرددونها هي 

 الرئيسي للشعب اإليراني، بينما هي نفسها عدو إليران.

 يظهر هذا الشعار المطالب الرئيسية للعمال الذين يرون المشكلة في الديكتاتورية الحاكمة.

 العمال الذين حصلوا على أعلى معدالت االحتجاجات في العام الماضي:

 في السنة التي مضت، قام سائقو الشاحنات بخمس جوالت من اإلضراب.

 . شيةويقوم سائقو الشاحنات الكادحون الشرفاء باالحتجاج على ارتفاع سعر قطع الغيار، وقلة  جور الشحن، واإلطارات باهظة الثمن، ومشاكل معي

۵



 

 

احتجاًجا في السنة. في المتوسط ۰۵۱۱. وقد كانت هذه االحتجاجات إجماال ۸۱۰۲انتشرت االحتجاجات العمالية في جميع المدن في عام 

 احتجاًجا شهرًيا، وستة احتجاجات كل يوم. ۰۶۰، هناك 

لقد خصص العمال الكادحون أكبر قدر من الحركات االحتجاجية بين مختلف الطبقات في جميع أنحاء إيران. اآلن انتشرت هذه 

االحتجاجات إلى جميع المدن. يتم سحق حقوق العمال وال يتمتعون بأي حد من أدنى األجور والمزايا للعامل. في بعض المصانع وور  

شهًرا. ال يوجد قانون يحكم هالالء العمال، والحكومة تعاملهم مثل العبيد. ال يتم  ۰۸العمل، هناك عمال لم يتلقوا رواتبهم منذ أكثر من 

 تزويدهم بالتأمين على الحياة. 

 

 احتجاجات عمالية



 

 إجراءات الحكومة:

ا لجأ المسالولون الحكوميون بداية إلى التهديدات الشفهية. ثم تم حماية الشاحنات التي لم تدخل في اإلضراب من قبل قيوات اليحيرس. ثيم أدخيليو                         

 شاحنات الجيش. وفي محطات قامت قوى األمن الداخلي وحرس مكافحة الشغب باالعتداء على سائقي الشاحنات واعتقلت بعًضا منهم. 

 ومارست عنا ر المخابرات واألمن كل الحيل لقمع وإخماد  وت سائقي الشاحنات ولكنهم لم يفلحوا في ذلك.

 بداية قاموا بإغراء السائقين وإطالق وعود لخفض أسعار اإلطارات وحتى توزيع إطارات مجانية بين السائقين للوقيعة بينهم وليكين فشيليت هيذه                     

 المالامرة، ثم قاموا بإنذار السائقين وفي نهاية المطاف هددوا السائقين في محاولة منهم لكسر اإلضراب. وأعلن جعيفيري دوليت  بيادي اليميدعيي                             

لقانون التعزيرات وقيطياع اليطيرييق حيييث             ۶۹۱ان بعض من أعمال غلق الطريق ينطبق عليه حكم المادة «العام والثورة في طهران في بالغ:        

 في قانون النظام عقوبة قطاع الطريق هي االعدام.  .»تترتب عقوبات ثقيلة على مرتكبيها

۰۰

 الدعم الدولي والمحلي:

تسبب إضراب سائقي الشاحنات في مشاكل في إيصال 

البنزين، ونقل البضائع، و ... إلى المجتمع. ومع ذلك، 

على الرغم من تشكيل طوابير طويلة من السيارات 

للتزود بالبنزين في مدن مختلفة، لم يكن رد فعل الناس 

سلبيا على هذا اإلضراب. بل أصدرت مختلف الطبقات 

ونقابات المجتمع بيانات ورسائل لدعم سائقي 

 الشاحنات.

وتماشًيا لإلضراب، أضرب سائقو سيارات األجرة في 

مدن مختلفة. وكذلك سائقو الحافالت في المدن، 

وسائقو الشاحنات والمقطورات. كما وجه السجناء 

السياسيون وكثير من التنظيمات المهنية والسياسية 

رسائل دعم إلى المضربين. وأعلن االتحاد الدولي 

مليون عضو في  ۰.۶۴، الذي يضم (ITF)لعمال النقل 

جميع أنحاء العالم عن دعمه إلضراب سائقي الشاحنات 

في إيران. باإلضافة إلى ذلك، دعم سائقو الشاحنات في 

فرجينيا ورومانيا أيضًا إضراب سائقي الشاحنات في 

 إيران. 

االتحاد الدولي لسدائدقدي شداحدندات الدحدمدل فدي أمدريدكدا                        

ألدف سدائدس فدي الدواليدات                ۵۱۱الشمالية مع مليدون و     

الددمددتددحدددة وكددندددا  عددلددن عددن دعددمدده إلضددراب سددائددقددي              



 

 

 .، قام سائقو الشاحنات بتنظيم خمسة إضرابات۷۱۰۲في عام 

  .أضرب سائقو الشاحنات احتجاًجا على تكلفة قطع الغيار، وانخفاض أجور الشحن، وغالء اإلطارات باهظة الثمن ومشاكل المعيشة

 ُأجريت الجولة األولى
 من إضراب سائقي الشاحنات

مايو ۸۸في الفترة من   
،۸۱۰۲يونيو  ۸إلى   

حركات ۶۱۱مع ما مجموعه   
مدينة حيث  ۸۲۶احتجاج في  

سجلت رقًما قياسًيا جديًدا في 
.االحتجاجات العارمة   

 وقعت الجولة الثانية
 من إضراب سائقي الشاحنات

يوليو ۸۱في الفترة من   
مدينة ۰۱۱أغسطس في  ۶إلى   

.محافظة ۱۰و    

 وقعت الجولة الثالثة
 من إضراب سائقي الشاحنات

سبتمبر إلى  ۸۸في الفترة من  
مدينة من  ۱۸۱أكتوبر في  ۰۱

.محافظة ۱۰   

 وقعت الجولة الرابعة
من إضراب سائقي 

الشاحنات في الفترة من 
نوفمبر  ۰۱نوفمبر إلى ۰

 ۸۹مدينة في  ۲۱لتشمل 
  محافظة.

۰۱

 :خصوصيات إضراب سائقي الشاحنات

فيي  هيم    مضى سائقو الشاحنات قدما في إضرابهم العارم بشكل متالحم وموحد وبالتنسيق بينهم في مختلف المدن. وقام سائقو الشاحنات، بتينيظيييم أعيميالي                           

مناطقهم، وسيطروا على جميع الطرق ومداخل ومخارج المدن ومنعوا عمل أوليئيك اليذيين ليم يينيضيميوا إليى اإلضيراب. كيان اليميشيهيد اليرائيع ليهيذه                                                   

 االحتجاجات عندما استعرض سائقو الشاحنات في الطرق بشاحناتهم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وأشعلوا أضواء شاحناتهم. .  

 وقعت الجولة الخامسة
 من إضراب سائقي لشاحنات

ديسمبر  ۸۸في الفترة من 
 ۶۸ديسمبر في  ۱۰إلى 

.محافظة ۸۲مدينة في    

إضراب سائقي 
الشاحنات في 

  إيران

  إضراب سائقي الشاحنات في إيران



 

 إجراءات الحكومة

قبل أيام من إضراب المعلمين، استخدمت قوات األمن 

التهديدات والترهيب في محاولة لمنع نشطاء المدرسين من 

االحتجاج، لكن المدرسين تقدموا في اإلضراب رغم هذه 

 اإلجراءات.

في أعقاب اإلضراب، حاولت مخابرات الماللي إسكات 

 المعلمين عن طريق تهديد واعتقال عدد من المعلمين.

في مقاطعة خوزستان الجنوبية، استخدم النظام الهواتف 

المحمولة للمدرسين المحتجزين وأرسل رسائل كاذبة إلى 

معلمين  خرين حول إنهاء إضرابهم، لكن المدرسين 

 المضربين لم يقعوا في هذا المخطط.

 ۱۱ووفقًا لبيان  ادر عن جمعية المعلمين، تم استجواب 

 ۹۱ناشًطا على األقل من المعلمين، وتم إرسال أكثر من 

 معلًما على األقل. ۰۸رسالة تهديد للمعلمين بينما تم اعتقال 

 

 الدعم الشعبي

في عدد من المدارس والمدارس الثانوية، والمدارس 

 الصناعية، شارك الطالب في اإلضرابات مع معلميهم.

وفي بعض المدن، بما في ذلك مريوان وشيراز وسنندج 

وإبراهيم  باد وأ فهان، التقط الطالب  ورًا مع معلميهم 

 رافعين الفتات كتب عليها دعمهم لمطالب معلميهم.

 في شيراز، ترك الطالب  فوفهم وعادوا إلى منازلهم. 

۰۱



 

بعد دعوة أخرى، نظم المعلمون والتربويون إضراًبا 

حركة احتجاج  ۱۱۲نوفمبر. كان لديهم  ۰۱و  ۰۱يومي 

في المدارس والمدارس الثانوية والمدارس الصناعية في 

 مدينة. ۲۰

ورفض المعلمون حضور قاعات الدروس خالل هذين 

 اليومين وخاضوا اع

إنهم احتجوا على القمع وسجن المعلمين والتمييز ضد 

التربويين العاملين والمتقاعدين ووضعهم المعيشي 

البائس والغالء والتضخم الجامح وانخفاض القوة 

 الشرائية لهذه الشريحة. 

في هذه الحركة االحتجاجية، طالب التربويون باإلفراج 

 عن المعلمين المسجونين وزيادة الرواتب.

في المدارس في معظم المحافظات، كانت النساء في 

 الصف األمامي في االعتصام.

. تصاًما

نظم المعلمون والتربويون احتجاجات عارمة 

العام الماضي، كما مروا بجولتين من 

اإلضرابات واالعتصامات في شهري أكتوبر 

 ونوفمبر.

حركة  .۰۵أكتوبر، نظموا ۰۴و  ۰۵في 

 مدن. ۰۱۵احتجاج في 

وبناء لدعوة سابقة لالحتجاج على وضعهم 

المعيشي وأجواء القمع والمناخ األمني في 

المدارس، اعتصم المعلمون في المدارس 

وعزفوا عن الحضور في قاعات الدرس 

واعتصموا في مكاتب المدارس. وقد أقيم 

مدرسة ؛ مدرسة ثانوية  ۳۳۲اإلضراب في 

 ۷۲مدن و  ۰۱۵ومدرسة صناعية في 

 محافظة.

۰۸

 إضراب و اعتصام عارم للمعلمين



 

 إجراءات الحكومة

تم القبض على عدد كبير من المتظاهرين خالل هذه التجمعات. 

، أعلن المدعي العام في طهران عباس ۸۱۰۲يونيو ۸۹في 

وراء  »المحرضين الرئيسيين«جعفري دولت  بادي عن اعتقال 

 اإلغالق واالحتجاجات في سوق طهران.

كانت هناك تقارير عن مواجهات بين الشرطة وقوات األمن 

 باللباس المدني وبين المتظاهرين.

خالل احتجاجات أغسطس في البازار، حاولت قوات األمن 

تفريق المتظاهرين من خالل مهاجمتهم وإلقاء الغاز المسيل 

للدموع عليهم. وحاولت قوات مكافحة الشغب قمع هذه التجمعات 

الشعبية بكل الوسائل واستخدمت حتى البنادق ذات الكرات 

ضدهم. لكن األشخاص المتظاهرين ردوا على قوات الدولة 

 برشقهم بالحجارة. 

في أجزاء من البالد مثل قزوين وتبريز، تم وضع خطط أمنية 

 مشددة، وقامت قوات األمن باعتقال عدد من المتظاهرين.

واستشهد مواطن من أهالي كرج على يد قوات مكافحة الشغب و 

 مع تأكيد وفاته، تم اإلعالن عن حكم عرفي في كرج. 

 إضراب من قبل البازاريين في كردستان:

 

بدأت االحتجاجات من األيام األولى من العام 

من شهر مارس)  ۷۰اإليراني الجديد (

وتوسعت مع مرور الوقت. كما تشير 

التقارير، انضم البازاريون من مدن مريوان 

وسقز إلى اإلضرابات عن طريس إغالق 

متاجرهم. كانت هذه حركة احتجاج ضد 

إغالق الحدود الغربية من قبل الحكومة، 

 حيث كانت تستخدم من قبل العتالين.

أيًضددا، فددي سددبددتددمددبددر، عددقدددت الددمددزيددد مددن            

االحتجاجات فدي مدخدتدلدف مددن كدردسدتدان.                  

األسباب ال تقتصر على كونها اقتدصداديدة أو           

على قضايا كسب الرزق فحسب، وإنما أيًضا  

إدانة إعدام ثالثة سجناء سياسيديدن وهدجدوم           

صاروخي علدى مدقدر الدحدزب الدديدمدقدراطدي                  

۰۹



 

، توقف عدد كبير من التجار في سوق طهران ۸۱۰۲في يونيو 

عن العمل واحتشدوا احتجاجًا على االنكما  في السوق. 

وكذلك تقلبات أسعار الصرف غير المسبوقة ونقص الزبائن 

بسبب ارتفاع األسعار. بدأت المسيرات االحتجاجية للبازاريين 

يونيو، من قبل بائعي الهواتف المحمولة  ۸۹في العا مة في 

 في مجمع عالء الدين التجاري وسوق شارسو في طهران.

كما انضم أ حاب المتاجر من شوارع مولوي، وشو ، وسبه 

 ساالر، وإسالمبول إلى البازارين والكسبة المحتجين. 

في أجزاء أخرى من البالد مثل شهريار، كرج، قشم، بندر 

عباس ومشهد، أضرب المواطنون احتجاجًا على التكاليف 

 الباهظة، وضموا  وتهم إلى أ حاب المتاجر.

في شهر أغسطس، تم إطالق اإلضرابات في بعض المدن 

وانتشرت  ور من المتاجر المغلقة في سوق المجوهرات في 

تبريز وسوق المكائن في أ فهان والمتاجر واألسواق في 

شارع قزوين في كرج،على الشبكات االجتماعية. ووردت 

 احتجاجات مماثلة في مدن رشت وبندر عباس وقشم وشهريار.

الناس العاديون، التجار والعمال في أ فهان قاموا بإغالق 

الشوارع بحرق إطارات مستعملة. وهتفت مجموعة من النساء 

أيها المواطنون «المحتجات في مدينة شاهين شهر في أ فهان:

 .»المطلوب منكم الدعم

خرج الناس في جوهردشت بمدينة كرج في مسيرة أيًضا 

 وأضرموا النار في دراجة نارية تابعة لقوات األمن الحكومية.

استهدف المتظاهرون والتجار الغاضبون الذين شاركوا في هذه 

المظاهرات الولي الفقيه، خامنئي، ورددوا شعار الموت 

  .»خامنئي اخجل واترك الحكم«لخامنئي  وهتفوا 

۰۱

 إضراب البازار



 

 التدابير الشعبية:

وهتف المزارعون: حتى .»ال تخافوا، ال تخافوا، نحن جميًعا مًعا«هرع عدد كبير من أهالي ورزنه إلى المكان للدفاع عن المزارعين العزل. وهتفوا: 

 .»لو متنا، سنستعيد حقوقنا

ل وفي نفس الوقت، احتج السكان والمزارعون في مدينتي زيار واجيه على مشكلة المياه ودخلوا في مواجهة مع الوكالء الحكوميين. في اجيه دخ

المواطنون في اشتباك مع قوات األمن الخا ة خالل الليل. وأضرموا النار في اإلطارات المستعملة وأطلقوها نحو عنا ر القمع مما جعلهم 

 يتراجعون.

أيها المسالول غير الكفوء، استقل، «انطلق سكان أ فهان في مسيرة لدعم المزارعين المحتجين. ثم تجمعوا أمام مكتب النائب في أ فهان وهتفوا: 

 .»استقل

 يامفي أعقاب هذه االحتجاجات، أغلق مزارعو سكان ورزنه  مقر الحاكم في المدينة وتجمعوا لتحرير المحتجين المعتقلين من االحتجاجات في األ

 الماضية. 

 إجراءات الحكومة:

كان رد الحكومة على المزارعين المطالبين بحيقيهيم مين             

المياه، هو الضرب بالهراوات واعتداء عنا ر مكافيحية         

الشغب عليهم. وتعرض المزارعون مرات عدة لليهيجيوم     

من قبل عينيا ير ميكيافيحية الشيغيب واالعيتيداء عيليييهيم                          

بالضرب المبرح والشتم. وعندما لم يتنازل اليميزارعيون       

من حقهم وقاوموهم فكان الرد عليهم استخدام الر اص        

 والغاز المسيل للدموع. 

من الشيبياب      ۲وجراء هذه الهجمات ا يب مااليقل عن     

واليمييراهييقيييين اليمييزارعيييين بييجيروح بييلييييغيية نييقييليوا إلييى                  

 المستشفيات والمراكز العالجية. 

۰۲

 الكلمة األخيرة:

 
ولحد اآلن لم تخمد التظاهرات  ۸۱۰۲منذ انتفاضة ديسمبر عام 

واالحتجاجات في المدن اإليرانية وهي مستمرة حتى النصر 
 النهائي.

وقالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجيليس اليوطينيي              
إن انتفاضة مختلف شيرائيح       «للمقاومة اإليرانية في رسالة لها:،       

الشعب إلى جانب وحيدات اليميقياومية سيتيسيتيمير حيتيى الينيصير                           
 .»النهائي



 

، قام مزارعون مين ورزنيه، وزييار، وبين روود،             ۸۱۰۲مارس  ۵في  

واجيه، ثم أ فهان، باحتجاجات واسعة لالعتيراض عيليى انسيداد مييياه                  

 نييهيير زاييينييده رود، وعييدم الييحييصييول عييلييى حييقييوقييهييم فييي الييمييييياه.                           

استجابة لدعوة لالحتجاج على انتهاك حقوقهم في المياه من قبل عنا ر           

تابعة للحكومة، بدأ اآلالف من مزارعي ورزنه ومربو الميواشيي شيرق              

 أ ييفييهييان فييي السييييير نييحييو مييحييطيية ضييخ الييمييييياه )بيياتييجيياه يييزد(.                               

أخذ المزارعون جراراتهم على طول ووضعوها على جانبي اليطيرييق.             

كان بعض المزارعين قد و لوا الموقع بدراجات ناريية. وكيان بيعيض                

سنقف حتى  خر قطرة    «المزارعين اآلخرين يرتدون أكفاًنا كتب عليها:        

»مييييييييييييييييييييييييييييين دميييييييييييييييييييييييييييييائييييييييييييييييييييييييييييينيييييييييييييييييييييييييييييا                                  . 

، احيتيشيد ميزارعيو ورزنيه وأ يفيهيان ونيظيميوا                     ۸۱۰۲مارس  ۰۶في  

تظاهرة احتجاجية. عندما و يليوا إليى ميوقيع  يالة اليجيميعية، أداروا                         

الظهر للعدو والوجيه  «ظهورهم إلمام جمعة أ فهان ورفعوا أ واتهم:     

»ليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين  .   

في قرية شاتور الواقعة في محافظة أ فهان، قام مزارعون غياضيبيون              

بتدمير منشأة الضخ لنهر زاينده رود )تمتص المضخة المياه من الينيهير                

الستخدام العنا ر التابعة للنظام وبياليتياليي ييواجيه اليميزارعيون نيقيص                      

 اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياه(يي. 

 مييييييييارس.         ۸۱اسييييييييتييييييييميييييييير االحييييييييتييييييييجيييييييياج حييييييييتييييييييى                         

في ورزنه احتفل المزارعون برأس السنة اليفيارسييية اليجيدييدة بيجيانيب                       

جراراتهم. كانت مائدة هفت سين )السفرة التقليدية لنوروز( تيتيأليف مين                 

 .»أخذ النهابون مياهي«سمكة ميتة على بعض التربة في جرة وكتابة:  

تيم  « ينية مع مصحف بجانيب بيعيض اليعيشيب اليجياف، ميع كيتيابية:                             

؛ وعاء من اليكيرات اليميعيدنييية               »استبدال السهول الخضراء بالصحراء   

وبعض الحجارة مما ييعينيي أنيه ييتيم اليرد عيليى ميطياليب اليميزارعييين                                

إليى ميتيى مين         «بالر اص والحجارة. هنياك الفيتية ميكيتيوب عيليييهيا:                       

 ؟»الييمييفييروض أن تييغييمييسييوا أرغييفييتييكييم فييي دمييائيينييا وتييأكييلييونييهييا                               

بعد أن ثبت أن وعود مسالولي النيظيام إليى اليميزارعييين كيانيت ميجيرد                         

وعود جوفاء، قام مزارعو محافظة أ فهان ببعض االحتيجياجيات ليعيدة          

أيام في بعض مدن وقرى شرق أ فهان. شارك المزارعون وأ يحياب      

 الييييييييييييجييييييييييييرارات فييييييييييييي االحييييييييييييتييييييييييييجيييييييييييياجيييييييييييييات.                                

، قام ۸۱۰۲في أكتوبر / تشرين األول ونوفمبر / تشرين الثاني من عام         

مزارعون من مدن مختلفة في محافيظية أ يفيهيان، ميرة أخيرى، بيعيدة                       

 ۸۱احتجاجات بنفس المطالب. وقد قام المزارعون في ورزنه بيإسيقياو               

 عمود كهربائي تابع لمحطة الضخ.

۰۶

 احتجاجات المزارعين



 


