
  آذر، روز دانشجو، سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران منتشر مي كند ١٦به مناسبت 
  

  ترازنامه يك سال جنبش دانشجويي
  ١٤٠١تا اول آذر  ١٤٠٠از اول آذر 

 گردآوري و تنظيم: كامران عالمي نژاد
  
 يكابوس تكرار  ِمهملت و ادا نيا  ِدوباره بيفر يبلند برا يبانگ ريو تزو ايدروغ و ر يكه صدا يدر روزگار«

و نابود كردن  يكش نخبه ،يكش جوان ريناپذ يريشهوت س ياست كه برا يانيجان يتمام نشدن يتهايجنا
 ميده يبلند هشدار م يصدا با …گردندي م يبه دنبال طعمه و قربان يريآب و خاك اساط نيا ديام ينهالها

 يتمام رغميهمانند قبل نخواهد بود و عل گريد يانريا فيشر وآزاد  انياز دانشجو كي چيه يبرا يكه زندگ
خواهد شد و در راه احقاق حقوق  دارتريدانشجو ب ،صورت گرفته اساسي ب يخهايو توب رهايسركوبها، تحق

غرا و خاموش  يصدا الزهرا. ديبالنده فراموش كن  ِجامعه خته،يرا با شعار زن فره الزهرا اش استوارتر! شده ماليپا
  »است! يآزاد ،يزندگ زن، يناشدن

كه در نيمه مهر ماه در حمايت از اعتراضهاي  دانشگاه الزهرا است، بخشي از بيانيه دانشجويان آن چه خوانديد
  سراسري و دستگيريهاي بي شمار دانشجويان منتشر شد.

يابان به آذر امسال، روز دانشجو حال و هواي متفاوتي از سالهاي گذشته دارد، بوي خون در دانشگاه و خ ١٦
مشام مي رسد، دانشجو از دستگيري و حتي شهادت نمي ترسد، دانشجو از ستاره دار شدن نمي هراسد، ديگر 
دانشجو تنها به اعتراضهاي صنفي اكتفا نمي كند، دانشجو نمي خواهد غذاي خود در سلف دانشگاه را جدا از 

امسال اصال، به مانند سالهاي قبل نيست،  همكالسي خود بخورد، ديگر دانشجو تنها دانش پژوه نيست.... آذر
همچنان كه دانشجو، دانشجوي سه ماه قبل نيست و جرقه اين جنبش كه جامعه را دگرگون كرده با قتل 

  حكومتي زنده ياد مهسا (ژينا) اميني زده شد.
ادت خود راه آذر، گرامي مي داريم ياد و خاطره رفقا و دوستان از دست رفته مان را كه با شه ١٦در آستانه 

رسيدن به آزادي را هموار كردند، راهي كه به سختي، با كم و كاستيهاي فراوان تا به اين نقطه طي شده و 

  اينك بيرق آزادي را به ما واگذارده كرده اند تا به پايان راه برسانيم.



، تحصن، تجمع اعتصاب ١٠٧٢ دستكم ترازنامه، به مناسبت روز دانشجو ران،يخلق ا ييفدا يكهايسازمان چر
، ١٤٠١تا اول آذر  ١٤٠٠از اول آذر ، كشور ريدلو اساتيد  انيدانشجوبيانيه هاي صادر شده از طرف برخي از و 
  .كند يمنتشر م را
و  يعت رضويشر ي، مهديادان احمد قندچي، زنده ١٣٣٢ آذر ١٦ ياد شهدايداشت يدر گرام ن ترازنامهيا

در ديكتاتوري سلطنتي و استبداد ان كشور يدانشجواديخواهانه آزجنبش  يشهدا يا و تمامين بزرگ يمصطف
 مذهبي است.

 ١٤٠٠ آذر
  .جمعي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه پيام نوراعتصاب  ـ   آذر ٧يكشنبه 

  .شماري از دانشجويان پزشكي دانشگاه شهركردتجمع ـ   آذر  ١٦سه شنبه 
رشناسي ارشد دانشگاه پيام نور مقابل سازمان مركزي جمعي از دانشجويان مقطع كا تجمعـ   آذر  ٢١يكشنبه 

  .دانشگاهاين 
اي با  جمعي از دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در جلسهتجمع ـ   آذر ٢٣سه شنبه 

  .دكتر جمشيديها ،رياست دانشكده علوم اجتماعي
  

  ١٤٠٠دي 
ازي كشور، مقابل ساختمان وزارت و بهداشت جمعي از دانشجويان علوم پزشكي و داروسـ  دي ١٥چهارشنبه 

  مقابل مجلس شوراي اسالمي.كي جمعي از دانشجويان پزشتجمع  /در تهران تجمع كردند.
، مقابل ساختمان مجلس شوراي اسالمي در ١٤٠٠شماري از داوطلبان كنكور پزشكي ـ  دي ٢٠دوشنبه 

  .تهران تجمع كردند
ي رشته هاي علوم پزشكي تهران مقابل وزارت بهداشت تجمع جمعي از دانشجويان تخصصدي ـ  ٢٧دوشنبه 

تعدادي از دانشجويان دكتري تخصصي علوم پزشكي شيراز مقابل ساختمان مركزي اين دانشگاه تجمع  /كردند.

   كردند.
  ١٤٠٠بهمن 

تر جمعي از دانشجويان دانشكده محيط زيست با ارسال نامه اي به رئيس دانشگاه تهران، دكبهمن ـ  ٢شنبه 
  .مقيمي، خواستار عدم تلفيق اين دانشكده با رشته هاي علوم محيطي و نيز ابقاء در ذيل دانشكدگان فني شدند

از رزيدنتهاي رشته دستياري زنان علوم پزشكي اصفهان مقابل دفتر  شماري تجمعبهمن ـ  ٥سه شنبه 
  .رياست دانشكده پزشكي

لت مقابل كانونهاي وكالي دادگستري مركز، فارس، گروهي از كارآموزان وكاتجمع بهمن ـ  ٦چهارشنبه 
دستيار زايمان دانشگاه زنان از  اعتصاب و تجمع شماري./ قزوين، يزد، كرمان، خوزستان و آذربايجان شرقي

  .علوم پزشكي اصفهان، مقابل ساختمان دفتر رئيس اين دانشكده
يه اي خواستار رسيدگي به وضعيت دو شوراهاي صنفي دانشجويان كشور با انتشار بيانبهمن ـ  ١٠يكشنبه 

حامدقره اوغالني دانشجوي ارشد علوم كامپيوتر دانشگاه بهشتي و فرزاد ساماني دانشجوي  ،دانشجوي زنداني
 ارشد جامعه شناسي دانشگاه خوارزمي در زندان اروميه شد. 

  ن.پزشكي استان زنجا تعدادي از رزيدنتهاي دانشگاه علومتجمع بهمن ـ  ١٢سه شنبه 



  ١٤٠٠اسفند 
 دجمعي از دانشجويان دانشگاه تهران به ساختمان رياست اين دانشگاه مراجعه كردن اسفند ـ ١١چهارشنبه 

  .و پس از ثبت نامه در دبيرخانه، روبروي ساختمان رياست تجمع كردند
رورزان كا ياعتراضتجمع در سومين روز  /دانشجويان دندانپزشكي كرمانشاه.تجمع اسفند ـ  ١٨چهارشنبه 

پزشكي شاغل دانشگاه علوم پزشكي ايران در سه بيمارستان حضرت رسول، فيروزگر و فيروزآبادي در برابر اين 
  براي سومين روز متوالي.دانشگاه 

  
  ١٤٠١فروردين 

تصميم وزارت  در موردشوراهاي صنفي دانشجويان علوم پزشكي كشور نامه اعتراضي ـ  فروردين ٧يكشنبه 
  .انتقال دانشجويان ايراني از خارج از كشوربهداشت مبني بر 

دانشجويان پزشكي در اعتراض به سواالت نادرست آزمون پيش كارورزي تجمع ـ  فروردين ٢٢دوشنبه 
  .وزارت بهداشت

دانشكده بهداشت اوز، زير مجموعه دانشكده علوم پزشكي  اندانشجويتجمع فروردين ـ  ٢٨يكشنبه 
   .نالرستا

  .شوراي صنفي دانشجويان وزارت بهداشتبيانيه اعتراض ـ فروردين  ٣١ چهارشنبه
  

 ١٤٠١ارديبهشت 
ـ  ٤يكشنبه  ./ تجمع از داوطلبان كنكور ارشد مقابل ساختمان ديوان عدالت اداري تجمع شماريارديبهشت 

ايجاد رعب و وحشت و تهديد « ،»فضاي پليسي«گروهي از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به 
  .»گسترش دخالت در پوشش دانشجويان حتي خارج از دانشگاه«و » ياندانشجو

  .جمعي از دانشجويان دانشگاه پيام نور تبريز در محوطه اين دانشگاه تجمعارديبهشت ـ  ٦سه شنبه 
در اعتراض به مقابل خوابگاههاي دخترانه  تبريز پزشكي علوم دانشجويانتجمع ـ  ارديبهشت ٧چهارشنبه 

  .دانشجو و قراردادن بازرسي حجاببه  امنيتينگاه 
زاده رئيس دانشگاه تهران  جمعي از دانشجويان همزمان با حضور مقيميتجمع ارديبهشت ـ  ٢٢پنجشنبه 

  .در پرديس ابوريحان
  

 ١٤٠١خرداد 
  .بيانيه درخواست دهها تن از دانشگاهيان و فعاالن مدني براي آزادي سعيد مدني خرداد ـ ٢دوشنبه 

جمعي از دانشجويان دانشگاه تجمع ./ دانشجويان دانشگاه عالمه طباطباييتجمع داد ـ خر ٣شنبه سه
  .دانشگاهاين نوشيرواني بابل در محوطه 

از دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران براي چندمين مرتبه مقابل  تجمع شماري خرداد ـ ١٠سه شنبه 
  .رب ورودي اين دانشگاهمقابل د همجنين ،ساختمان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ـ  ٢٣دوشنبه    .جمعي از دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس مقابل ساختمان مركزي اين دانشگاهتجمع خرداد 
  



  ١٤٠١تير 
جمعي از دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد كه در ايام تابستان نياز به اقامت در تجمع تير ـ  ٥يكشنبه 

  .ن مركزي اين دانشگاهخوابگاههاي دانشجويي دارند، مقابل سازما
اعتصاب  /.شماري از دانشجويان ساكن خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشكي بهشتيتجمع  ـ تير ٧شنبه سه

  ..از دانشجويان پزشكي (اينترن) دانشگاه علوم پزشكي شهركردجمعي 
  .جمعي از اينترنهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزدتجمع تير ـ  ١٤سه شنبه 
  .براي چندمين مرتبهاينترنهاي دانشگاه علوم پزشكي اعتصاب  تير ـ ١٦پنجشنبه 
  .اينترنهاي دانشگاه علوم پزشكي ايران در محوطه بيمارستان بهشتيتجمع تير ـ  ٢١سه شنبه 

  بهشتي.دانشگاه اينترنهاي دانشگاه علوم پزشكي تجمع ـ  تير ٢٥شنبه 
  

  ١٤٠١ مرداد
 ترم غذاي يارانه حذف  ان دانشگاه صنعتي شريف در اعتراض بهجمعي از دانشجويتجمع مرداد ـ  ١شنبه 
  .دانشگاه اين رياست دفتر مقابل تابستان
از دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي مقابل اين واحد آموزش  تجمع شماريمرداد ـ  ٨شنبه 

  .عالي درتهران
  

  ١٤٠١شهريور 
اعتراض به مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي در شماري از داوطلبان كنكور، در شهريور ـ   ٦يكشنبه 

  .مسجد الرحمان تهران دست به تجمع زدند
  .دانشجويان ارشد روانشناسي باليني دانشگاه تعدادي از اعتراضـ   وريشهر ٢١دوشنبه 

   
  قتل حكومتي زنده ياد مهسا (ژينا) اميني – ١٤٠١شهريور  ٢٥

  اين جنبش درن سراسر كشور آغاز جنبش انقالبي توده اي و شركت دانشجويا
  

دانشجويان دانشگاه تهران در اعتراض به  تجمعشهريور ـ  ٢٧يكشنبه 
اين تجمع ابتدا از  .مهسا اميني و روند سركوب در ايران دستحكومتي قتل 

جانب دانشجويان دانشكده هنرهاي زيبا آغاز شد و در ادامه دانشجويان ساير 
  دانشكدهها بدان پيوستند.

پلي «شماري از دانشجويان دانشگاه اميركبير تجمع  شهريور ـ ٢٨دوشنبه 
هنر  :هايدر دانشگاه يتجمعات. همزمان تهران در محوطه دانشگاه» تكنيك
، تهران، دانشگاه بهشتي، شريف طباطبايي، تربيت مدرس، اصفهان، ،تهران

برگزار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه پرديس مركزي دانشگاه تهران، 
  .دش



شريف، علوم پزشكي تبريز، يزد، علوم بهزيستي  :تچمعات دانشجويان دانشگاههاي -شهريور  ٢٩سه شنبه 
  و... بهشتيعلوم اجتماعي دانشگاه عالمه، تهران، علم و صنعت، ، كرج و توانبخشي تهران، خوارزمي

تهران، تهران، الزهرا،  آزاد واحد علوم تحقيقات هاي:دانشگاه تجمع دانشجويان درشهريور ـ  ٣٠چهارشنبه 
  و...  شيراز

  
  ١٤٠١مهر 

 /اي به خشونت كشيده شد. دانشگاه تهران با شليك گلوله ساچمهتجمع اعتراضي دانشجويان  - مهر ٢شنبه 
دانشگاه نوشيرواني  جمعي از دانشجويانتجمع  /.در اعتراض به سركوب فراگيرشجويان دانشگاه شريف دانتجمع 

در شرايطي برگزار گرديد كه عبور و مرور به دانشگاه توسط حراست قدغن شده بود و دانشگاه  اين تجمع. بابل
علوم توانبخشي تهران، خواجه نصير،  :يبيانيه دانشجويان دانشگاهها /در محاصره نيروهاي امنيتي قرار داشت.

  مردم.در اعتراض به دستگيري دانشجويان و  ،خوارزمي، عالمه، علم و فرهنگ، پلي تكتيك
./ تجمع اعتراضي دانشجويان در كوي دانشگاه تهران جهت حمايت از دانشجويان بازداشتي - مهر ٣يكشنبه 

به تحريم كالسها و دانشگاه چمران اهواز و دانشگاه هنر سينا همدان  بيانيه جمعي از دانشجويان دانشگاه بوعلي
  .در اعتراض به بازداشت دانشجويان

بيانيه جمعي از  /.تراضي دانشجويان دانشگاه شهيد چمران در حياط دانشگاهتجمع اع - مهر ٤دوشنبه 
، هنر اسالمي تبريز، المللي قزوينبين، بهشتي، فردوسي مشهد، گيالن، تبريز، سوره هاي:دانشجويان دانشگاه

. در تحريم همدان و..سينا بوعليهنر اصفهان، مدني آذربايجان، هنر دامغان،  ،دندانپزشكي تبريز، تربيت مدرس
اعتصاب و اعتراض جمعي از دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان  /كالسها و در اعتراض به بازداشت دانشجويان.

  .كه منجر به لغو شدن تمام كالسها گرديد
نامه جمعي از اساتيد دانشگاه فردوسي مشهد در اعتراض به شرايط امنيتي حاكم بر كشور  - مهر ٥سه شنبه 

انجمن علمي علوم سياسي هاي دانشجويان دانشگاههاي:  بيانيهيك مردم و دانشجويان./ و سركوب سيستمات
مهندسي كامپيوتر ، فني فومن، فني دكتر شريعتي تهران خوارزمي،در تهران،  زبانها و ادبيات خارجي، تبريز
دانشگاه تهران مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك ، صنعت نفت آبادان، علوم پزشكي تبريز، گرمسار، شيراز

  در محكوميت سركوب فراگير و پيوستن به تحريم كالسهاي درسي



اعتصاب و تحصن جمعي از دانشجويان دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز./ تجمع  - مهر ٦چهارشنبه 
اعتراضي دانشجويان موسسه آموزش عالي سپهر دانشگاه اصفهان./ تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه حكيم 

، صنعتي نوشيرواني بابل هاي:بيانيه دانشجويان دانشگاهدر اعتراض به سركوب و بازداشتهاي فراگير./  سبزواري
در اعتراض به سركوب  علوم پزشكي شيراز، هنر شيراز، آزاد تهران مركز، سوره دانشگاه هنر ،صنعتي شيراز

حركت جمعي تحريم كالسها دانشگاه به  ١٠٩تا اين تاريخ  .فراگير مردم و بازداشت گسترده دانشجويان
   پيوستند.

./ عصر رفسنجان در اعتراضي به دستگيري دانشجويان اعتصاب دانشجويان دانشگاه ولي - مهر ٧پنجشنبه 
تر محكوميت بازداشت دانشجويان و ضرورت آزادي هرچه سريع تن از اساتيد دانشگاهها درباره ٢٠٤ بيانيه

تجمع اعتراضي دانشجويان دانشكده ./ ت علمي دانشگاه هنر تهراناو اعضاي هياعتصاب جمعي از استادان ./ آنها
بيانيه جمعي از ./ پزشكي اصفهان در اعتراض به سركوب فراگير و بازداشتهاي گسترده نهادهاي امنيتي

  .كالسهاپزشكي تهران در تحريم  دانشجويان دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم
، علم و صنعت ها،اساتيد دانشگاه ٤٠٠بيش از ، فردوسي مشهد هاي:ويان دانشگاهبيانيه دانشج - مهر ٨ آدينه

، روانشناسي، جامعه شناسي، علوم تربيتي و مشاوره دانشگاه گيالن
  و...مازندران ، اميركبير

اعتراضي و همگامي دانشجويان  ايآدينهتاعتصاب و  - مهر ٩شنبه 
، صنعتي نصنعتي اصفها، بهشتي، فردوسي مشهد هاي:دانشگاه
مهندسي شيمي، مهندسي نفت و مهندسي  هاي دانشكده درشريف 

زبان و ادبيات ، دندانپزشكي آزاد تهران، علم و صنعت، كامپيوتر
، علوم پايه گيالن، شيراز ،آزاد تهران واحد پونك، خارجي تهران

، برق تهران، خوارزمي ،يزد، باهنر كرمان، معماري و هنر پارس تهران
ادبيات عالمه طباطبايي  ،علوم پزشكي ،الزهرا، غ ملي)(با هنر تهران

، علم و فرهنگ، زكرياي رازي كرمانشاه، تبريز، كردستان، تهران
آزاد شهرقدس، پرديس منابع طبيعي  ،مكانيك دانشگاه خواجه نصير

تهران، پزشكي صدوقي يزد، آزاد واحد سوهانك، نوشيرواني بابل، 
  و...  ييپرديس مركزي دانشگاه عالمه طباطبا

جمعي از دانشجويان دانشكده شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف در البي تحصن  - مهر ١٠يكشنبه 
 عتجم /پيوستند.دانشجويان در جريان آن برخي از اساتيد نيز به . دانشكده براي آزادي دانشجويان زنداني

انشجويان در محاصره نيروهاي امنيتي در پي اين تجمع د. دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف براي دومين روز
شخصي  لباس مسلح و امكان خروج از دانشگاه را نداشتند. درب انرژي دانشگاه در قرق نيروهايقرار گرفتند 

   تني چند از اساتيد دانشگاه در درب انرژي حضور يافتند تا از دانشجويان در برابر بازداشت محافظت كنند.بود. 
شرف به دانشگاه نيز نيروهاي امنيتي مستقر شدند و بنا به نقل شاهدان، چند تن از در خيابان قاسمي م

دانشجويان در آن خيابان بازداشت شدند. در ادامه چند تن از دانشجويان جهت خروج از دانشگاه وارد پاركينگ 
 /يكي شليك كردند.شدند اما بالفاصله چند نيروهاي موتورسوار وارد پاركينگ شده و به دانشجويان تير پالست

فني دانشگاه تهران، آزاد  فردوسي مشهد، رازي كرمانشاه ، هاي:دومين روز تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه



و علم شيراز، نصير، خواجه كامپيوتر و برق آباد، نجف
 پزشكي كاشان، اصفهان، علومعلوم تهران، فرهنگ 

مدرس، بهشتي در اين  پزشكي كردستان، تربيت
دانشجويان دختر اقدام به سوزاندن مقنعه تجمع 

انساني مازندران، آزاد  هاي خود كردند، علوم
اسالمشهر، باهنر كرمان، هنر تهران، آزاد شهرقدس، 

هاي خارجي عالمه طباطبائي، آزاد ادبيات و زبان
سوهانك، كردستان، يزد، آزاد تهران واحد علوم 

كي پزش كاشان، خوارزمي تهران، علوم تحقيقات،
   و... علم و صنعتسنندج، 

ن ابيانيه انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه شريف در محكوميت حمله خونين مامور - مهر ١١دوشنبه 
دانشگاه در اعتراض به سركوبهاي  ٦٣ دستكم دردانشجويان ./ تجمع امنيتي به دانشجويان دانشگاه شريف

 يفردوس قرار است: دين. دانشگاههاي معترض بشريف فراگير و حمله به دانشگاه و محكوميت فاجعه دانشگاه
 يجند يصنعتي، خوارزم، ازاد تهران يعلوم پزشك، اصفهان يصنعت، رجنديب، زد، يلياردب يعلوم پزشك، مشهد

 اميخ، تهران مركز سوهانك، جهرم  يعلوم پزشكي، اصفهان ياشرف، زدي يپرستار ،ريخواجه نص، شاپور دزفول
، سجاد مشهد يصنعت، هرمزگان يعلوم پزشك، آزاد تهران يدندانپزشك واحد، درسم تيترب، سمنان، مشهد

، بندرعباس يعلوم پزشك، زيتبر، تهران يعلوم توانبخشي، بهشت ،صنعت نفت آبادان، جانيآذربا يمدن ديشه
، جندريبيي، عالمه طباطبا اتيادب دانشكده، شاپور يجند يعلوم پزشكي، طوس نيرالدينص برق خواجه دانشكده

، زنجان، رازيش، قم ديمف، نهنر تهرا، پارس يهنر و معمار
 يعلوم پزشك، كردستان يعلوم پزشك، تهران، كردستان
، دامغان، هياروم يصنعت، زنجان يعلوم پزشك، هرمزگان

، رانيا يعلوم پزشك، الزهرا، عالمه، بوشهر يعلوم پزشك
، اصفهان، باهنر كرمان، كرمانشاه يراز، آزاد نجف آباد

 يعلوم پزشك، رانيا يعلوم پزشك، جهرم يعلوم پزشك
فرهنگ و هنر ، علم و فرهنگ ،مازندران، النيگ، فسا

، آزاد تهران واحد پونك، اصفهان يصنعت، ريركبيام، پارس
، كرمانشاه يدانشكده دامپزشك، بجنورد، اردكان، قم

، آزاد اصفهان (خوراسگان)، تهران كيزيدانشكده ف دياسات
  .گرگان يعلوم پزشك

سركوب  پيرامونبيانيه اعتراضي جمعي از دانشجويان دانشگاه معماري و هنر پارس  - مهر ١٢سه شنبه 
تجمع جمعي از دانشجويان علوم اجتماعي عالمه در همبستگي با ./ دانشجويان دانشگاههاي شريف و تبريز

راضي و تحصن دانشجويان در چهارمين روز تجمع اعت./ دانشجويي و آزادي دانشجويان بازداشتي اعتراضها
مكانيك خواجه نصير، امام رضا مشهد واحد خواهران، علوم پزشكي گيالن، تربيت مدرس و : دانشگاههاي

هاي مديريت دانشگاه تهران، قم، فردوسي مشهد، زبانها و ادبيات خارجي تهران، دامغان، يزد، ادبيات و زبان



تهران، بهشتي، بيرجند، تبريز، علوم اجتماعي تهران، كامپيوتر خارجي عالمه، الزهرا و قرائت بيانيه ، يزد، 
   و... تبريز، سمناندانشگاه علم و صنعت، علوم اجتماعي عالمه، هنراسالمي 

تجمع اعتراضي و قرائت بيانيه جمع كثيري از دانشجويان دانشگاه هنر شيراز خطاب  - مهر ١٣چهارشنبه 
بيانيه جمعي از دانشجويان دانشگاه آزاد تهران مركز واحد ./ سراسري هااعتصاببه اساتيد جهت همبستگي با 

./ دانشجويان سراسر كشور و در حمايت از آزادي دانشجويان دستگير شده اعتراضهاسوهانك در همبستگي با 
دانشجويان  اعتراضهانامه سرگشاده دانشجويان خطاب به اساتيد و مسئولين دانشگاه خوارزمي در حمايت از 

در شريف دانشگاه ترين روز  بيانيه اعتراضي شوراي دانشگاه صنعتي شريف در واكنش به وقايع تاريك./ شورك
  .دهم مهرروز 

و دعوت  اعتصابهابيانيه اعتراضي جمعي از دانشجويان دانشگاه علم و فرهنگ درباره ادامه  - مهر ١٤پنجشنبه 
  .از اساتيد جهت همراهي با دانشجويان

صنعتي ، پزشكي شيراز علوم ،شيراز، شهيد بهشتي هاي:بيانيه اعتراضي دانشجويان دانشگاه - مهر ١٥ آدينه
  .در بند انيدانشجو يتا آزاد اعتراضهاباره ادامه  درتهران ، اصفهان
بيانيه اعتراضي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در ادامه  - مهر ١٦شنبه 

آزاد تهران واحد ، دامغاندانشگاههاي:  انيدانشجو اعتراضي تجمع./ ت همراهي اساتيدو در خواس اعتصابها
 يدر جهت برگزار يسيرئ ميزمان با حضور ابراهالزهرا هم، واحد كرج در محدوده گوهردشت يخوارزم، سوهانك

 هيآزاد امام ي،ليمراسم آغاز سال تحص
 يفن ،نيقزو ينيخم يالمللنيب، مشهد
كنار ي و تيامن يير فضاد رازيش، تهران

، آزاد تهران يواحد دندانپزشك ،باغ ارم
علوم ، بابل يروانينوش، مدرس تيترب

علوم يي، عالمه طباطبا، نيقزو يپزشك
 سيپرديي، ارتباطات عالمه طباطبا

ير، خواجه نص يبردار عمران و نقشه
، الميا، آزاد خوراسگان اصفهان، زيتبر

 ،تهران يفن سيپرد، النيگ، تهران
، پارس يهنر و معمار، ريركبيام

آزاد تهران واحد ، تهران يعلوم پزشك يپزشكدندان، رشته نيا دياز اسات يگرگان به همراه برخ يپزشكدندان
  . زنجان يعلوم پزشك، پونك

با مقاومت دانشگاه عالمه طباطبايي و  تفكيك جنسيتي در سلف مركزي دانشگاه گيالن - مهر ١٧يكشنبه 
جمعي از دانشجويان دانشگاه تبريز در ادامه همبستگي  بيانيهدر عمل اجرا نشد./  نشجويان اين دانشگاهمدني دا

سراسري  اعتراضهاحمايت از  رتجمع اعتراضي د./ جمعي از دانشجويان دانشگاه هنر تهران بيانيه./ اعتراضهابا 
مه طباطبايي، آزاد اراك، هنر و معماري : برق دانشگاه خواجه نصير، علوم انساني اراك، عالدر دانشگاههاي

ادبيات دانشگاه  ، باراجين قزوين، دندانپزشكي گرگان، گيالن،تهران تربيت مدرس، اميركبير، بوعلي سينا همدان
  .عالمه طباطبايي، الزهرا، علوم اجتماعي تهران، هنر آزاد تهران واحد سوهانك، مكانيك و صنايع خواجه نصير



./ مشترك جمعي از دانشجويان دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نيهبيا - مهر ١٨دوشنبه 
بيانيه جمعي از دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس  /.از دانشجويان دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب شماريبيانيه 

ادبيات ، شكي شيرازدندانپز گاههاي:تجمع اعتراضي دانشجويان دانشبا جنبش انقالبي مردم./ در تداوم همراهي 
، گيالن، تهران اميركبير عالمه طباطبايي،

مكانيك خواجه نصير هنر تهران (پرديس 
در اجرايي اعتراضي به دانشجويان باغ ملي) 
كنار يكديگر قرار گرفته » خون« شكل واژه
را همخواني » زن زندگي آزادي«و سرود 

  . كردند
بيانيه حمايت بيش از  - مهر ١٩سه شنبه 

نفر از اساتيد دانشگاه تهران و دانشگاه  ٢٠٠
علوم پزشكي تهران از اساتيد مستقل 

دانشگاه صنعتي شريف، اعتراض به هتك 
حرمت دانشگاه و پشتيباني از حق اعتراض 

دانشجويان  /.مسالمت آميز شهروندان
 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در ادامه
اعتراض خود به تفكيك جنسيتي سلف 

 محوطه درغذاهاي خود را  ،انشگاهمركزي د
اعتصاب دانشجويان خوردند./ دانشگاه 

پزشكي دانشگاه شيراز دانشكده دندان
تجمع اعتراضي ./ همچنان ادامه دارد

گيالن، تربيت  هاي:دانشجويان دانشگاه
پزشكي دانشگاه بهشتي، مدرس، دندان

علوم پزشكي ، پرديس فني دانشگاه تهران
شگاه عالمه طباطبايي، ادبيات دان، كردستان

در يك و (پرديس باغ ملي)  هنر تهران
كنار  »آزادي« حركت اعتراضي به شكل واژه

   .هاي خارجه دانشگاه عالمه طباطباييرا همخواني كردند، ادبيات و زبان »برابري«يكديگر قرارگرفته و سرود 
سراسري مردمي و  اعتراضهاحمايت از بيانيه برخي از اساتيد دانشگاه زنجان در  - مهر ٢٠چهارشنبه 

  بيانيه جمعي از دانشجويان دانشكده رياضي، آمار و علوم كامپيوتر دانشگاه تهران./ دانشجويي
 راضها./در تداوم اعتي جمعي از دانشجويان دانشكدگان هنرهاي زيبا دانشگاه تهران بيانيه - مهر ٢١پنجشنبه 

 آذر،١٦ر پرديس مركزي و در مقابل درب فني مشرف به خيابان تهران د دانشجويان در دانشگاههاي:تجمع 
معلم رجايي، خليج فارس بوشهر، گيالن، آزاد تهران مركز واحد سوهانك، الزهرا، هنر تهران در پرديس تربيت

  .آباد اصفهاننجفو نوشيرواني بابل ، علوم پزشكي اصفهان، باغ ملي، علوم پزشكي كردستان



، دانشجويان علوم پزشكي كردستان ،ه انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه آزاد اراكبياني - مهر ٢٢ آدينه
دانشجويان و تدام  هادر حمايت از اعتراض دانشجويان دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر اسالمي تبريز

  .هااعتصاب
هنر سوره، پرديس ، هنر اصفهان (دانشكده تجسمي) هاي:تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه - مهر ٢٣شنبه 

پرديس مركزي، رازي كرمانشاه، دانشكده فني مهندسي  فني تهران در مقابل دانشكده برق و كامپيوتر، تهران در
يي كه با حضور استاد كالسهانصير در سالنها و مقابل  مواد و متالورژي  تهران،  علم و فرهنگ، عمران خواجه

با حمله نيروهاي سركوبگر همراه شد، دانشكده فني  تهران واقع  تشكيل شدند، عالمه، خوارزمي واحد كرج كه
دانشكده دندانپزشكي علوم پزشكي تهران، گسترده علم و فرهنگ، الزهرا، علوم پزشكي ، در اميراباد، بهشتي

   .مدرستربيتو  زاد رشتآقزوين، بوعلي سينا همدان، 
 اعتراضهاكده فيزيك دانشگاه تهران در همبستگي با بيانيه جمعي از دانشجويان دانش - مهر ٢٤يكشنبه 

علوم پزشكي اردبيل در بيمارستان خميني  هاي:دانشجويان دانشگاهاعتراضي و تجمع  ، تحصناعتصاب./ مردمي
 خوارزمي ،علم و فناوري مازندران، فني تهران واقع در اميرآباد، خوارزمي واحد كرج اكرم تبريز، نبياين شهر، 

حمله به زندانيان زندان اوين با  پيرامون، علوم پزشكي گيالن واحد تهران
، علوم پزشكي تبريز، »هي كشتن و تير زدن، اوين رو آتيش زدن«شعار 

سوره،  ،رياضي خواجه نصير، برق خواجه نصير، آزاد نجف آباد اصفهان
ادبيات عالمه، آزاد تهران واحد پونك، بهشتي، شهركرد، رياضي تهران، 

پزشكي بابل، آزاد كرج، پرديس  يعتي، فردوسي مشهد، علومدخترانه شر
   .مهندسي صنايع تهرانو  فارابي تهران واقع در شهر قم

بيانيه دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه : مهر ٢٥دوشنبه 
دانشكده زبان و ادبيات و  پزشكي اردبيل دانشجويان دانشگاه علوم، تهران

دانشجويان اعتراضي و تجمع  ، تحصناعتصاب./ انخارجه دانشگاه تهر
علوم پزشكي تهران، آزاد تهران  دندانپزشكي ،آزاد شهركرد هاي:دانشگاه



خواجه نصير، هنر تبريز،  مازندران، برق فارس بوشهر، تهران، خليج يزد، علوم اجتماعي ،٦واحد پرديس فاز 
   .مليهنر تهران در پرديس باغ و مدني آذربايجان،  بجنورد، 

دانشجويان اعتراضي اعتصاب و تجمع  - مهر ٢٦سه شنبه 
مازندران، گيالن، هنر تبريز، بهشتي، عالمه  هاي:دانشگاه

 دانشكده حقوق، خوارزمي تهران، دانشكده هنر و معماري
آزاد شيراز، عالمه همزمان با حضور سخنگوي دولت، 

  .چمران اهواز و تهران علوم اجتماعيتهران،  فيزيك
اعتراض و تحصن دانشجويان  - مهر ٢٧چهارشنبه 

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان به تفكيك جنسيتي در سلف 
دانشگاه، تجمع دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه، اجراي 
سرود اعتراضي دانشجويان دانشگاه هنر تهران در 

مردمي و دانشجويي، اعتصاب و  اعتراضهاهمبستگي با 
انشگاه هنر اصفهان، تجمع دانشجويان در د كالسهاتحريم 

تجمع اعتراضي و  دانشكده ادبيات دانشگاه عالمه
  .دانشجويان دانشگاه بجنورد

 اعتراضهادر همبستگي با  دانشگاه مازندرانو ان دانشگاه سوره يجمعي از دانشجو بيانيه - مهر ٢٨پنجشنبه 
  .اعتصابهاو تداوم 

خواجه  هاي:اهبيانيه دانشجويان دانشگ - مهر ٢٩ آدينه
علوم اجتماعي دانشگاه تهران در واكنش و هنر تهران ، نصير

  هاي كشور.اخير دانشگاه رويدادهايبه 
جمعي از دانشجويان دانشگاه عالمه  بيانيه - مهر ٣٠شنبه 

طباطبايي در محكوميت حضور نيروهاي مسلح داخل 
جمعي از شوراهاي صنفي دانشگاه  سرگشاده نامه ./دانشگاه

 هايان خطاب به رياست دانشگاه و اعتراض به رويكردتهر
دانشجويان اعتراضي اعتصاب و تجمع  /.سركوبگرانه

جندي  مازندران در ميدان نيماي اين دانشگاه، هاي:دانشگاه
شاپور اهواز، بهشتي، ادبيات عالمه طباطبايي، هنر و معماري 

علوم پزشكي  يزد، صنعتي شيراز، علوم پزشكي همدان،
 هنر و معماري يزد، واحد پرديس شمالي تهران،تبريز، 

حركت نمادين هنر اسالمي تبريز با به رنگ خون درآوردن 
حوض آب و شعارنويسي روي ديوارها، علم و فرهنگ، دندانپزشكي مشهد، تهران در پرديس مركزي مقابل 

علوم  و ن، مهاجر اصفهانفني، رازي كرمانشاه، روانشناسي تهران، هنر اصفهان، علوم پزشكي زاهدا دانشكده
   .اجتماعي عالمه طباطبايي

  



  ١٤٠١آبان 
اعتصاب و تجمع  - آبان ١يكشنبه 

 هاي:دانشجويان دانشگاهاعتراضي 
شريف مقابل درب ورودي سلف، عالمه، 

دانشكده هنر و ، آزاد گوهردشت
شهر،  آزاد خمينيمعماري يزد، 

، علوم اجتماعي  تهران، اميركبير
آزاد اصفهان، اي زيبا تهران، هنر هنره

بوعلي سينا همدان، ، كرج، ياسوج
خوابگاه دختر  خوارزمي واحد كرج و 

و سردادن  »براي«همخواني آهنگ 
فردوسي  و» زن زندگي آزادي«شعار 
   .مشهد

بيانيه جمعي از  - آبان ٢دوشنبه 
دانشجويان دانشكده روانشناسي و علوم 

هران در محكوميت جو تربيتي دانشگاه ت
نفر از دانشجويان  ٣٣اقدام غيرقانوني حراست دانشگاه شريف در ممانعت از ورود ./ امنيتي و بازداشت دانشجويان

 /.مهسا امينيزنده ياد خواجه نصيرالدين طوسي به مناسبت چهلم دانشجويان  بيانيه جمعي از./ به دانشگاه
صنعتي  ،و ادبيات خارجي تهران نزباشريف مقابل سلف، ي صنعت هاي:دانشجويان دانشگاهاعتراضي تجمع 
 مديريت تهران مقابل درب سلف، ،، علوم ورزشي فردوسي مشهد»زن«مازندران با همخواني سرود ، همدان

حضور سخنگوي دولت در پرديس  همزمان با ،عالمه، اميركبير، صنعتي اصفهان، روانشناسي تهران، خواجه نصير
آزاد خوراسگان، دزفول، آزاد همدان،  مقابل دانشكده مهندسي، فردوسي مشهد،  گسترده چمران اهواز ،ونك

غرب، هنر اسالمي  آزاد تهران آزاد فالورجان، روانشناسي و علوم تربيتي تهران، يادگار تهران، آزاد همدان، الزهرا،
 علوم اجتماعي عالمه طباطبايي تبريز، علم و صنعت تهران،  شهركرد، هنر اسالمي تبريز، علوم پزشكي بوشهر،

   .معماري و شهرسازي هنر اسالمي تبريزو 
دامغان، حكيم سبزواري، ادبيات و زبانهاي  هاي:دانشجويان دانشگاهاعتراضي تجمع  - آبان ٣سه شنبه 

علم و صنعت به مناسبت چهلمين دانشجويان  طتوس» پارك ژينا« به » پارك بانوان«خارجي تهران، تغيير نام 
، »از خون جوانان وطن الله دميده«قم، عالمه طباطبايي با همخواني سرود    مهسا اميني، قتل حكومتيز رو

 يزد، قم، ،سوره تهران تهران واقع در اميرآباد، فني ،»آزادي«با سردادن شعار  »ژينا«علم و صنعت در پارك 
ن تفكيك جنسيتي در حياط و شريف و صرف غذاي بدوصنعتي  شهريور كرج، ١٧اي  دخترانه فني و حرفه

علوم پزشكي اردبيل، هنرهاي زيباي تهران، الزهرا، آزاد تهران واحد  پور و ديگر اساتيد،همراهي عادل فردوسي
كردستان، زبان و ادبيات خارجي تهران، نوشيرواني  پونك، تربيت مدرس، چمران اهواز، هنر و معماري خوارزمي،

اي  حرفهحكيم سبزواري، تربيت مدرس، مهندسي شيراز، بهشتي، دخترانه فني بابل، تربيت مدرس، گسترده
دندانپزشكي مشهد، پيراپزشكي شهيد بهشتي، علوم پزشكي بوعلي همدان، پرديس فني  شهريور كرج، ١٧



صنعتي قوچان، اصفهان و مديريت تهران، هنر  يزد،صدوقي پزشكي علوم ، اراكشهركرد، اميرآباد تهران، 
   .پرديس خوابگاهي يزد

بيانيه مشترك جمعي  - آبان ٤شنبه  چهار
از دانشجويان شش دانشگاه بزرگ تهران ( 
دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشگاه بهشتي، 
دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي شريف، 

تي امير كبير و دانشگاه تربيت دانشگاه صنع
حكومتي مدرس) به مناسبت چهلمين روز قتل 

ژينا اميني و در همراهي با قيام زنده ياد 
صورت ه در اين روز حراست دانشگاه ب .مردمي

 /.به تجمع دانشجويان حمله ور شد وحشيانه
چهلم به مناسبت  دانشجويان سراسريتجمع 

پرديس  ي:هادانشگاه در زنده ياد مهسا اميني
برق خواجه نصير، عالمه ، دامغان، شمالي تهران

دندان پزشكي آزاد، دخترانه  ،دختراندر خوابگاه 
فني تهران واقع در اميرآباد، آزاد  رسام كرج،

تهران واحد پونك، كشاورزي و منابع طبيعي 
تهران، دندانپزشكي ازاد تهران، پرديس مركزي، 

مدني  گيالن، خوارزمي، فردوسي مشهد،
تحقيقات تهران، علم آزاد واحد علوم  آذربايجان،
 سوره، تبريز، دخترانه شريعتي تهران،، و فرهنگ

سمنان، معماري و هنر  الزهرا، بوعلي همدان،
علوم پزشكي بندر ، علوم پزشكي سبزوار پارس،

 آزاد واحد پيشوا، آزاد كرج، عباس، آزاد يزد،
ازاد واحد سوهانك، تربيت  شيراز، سجاد مشهد،

علوم  بدني تهران، تربيت مدرس، بوعلي همدان،
پزشكي زنجان، علوم پزشكي ايران، خيام مشهد، 

 يزد، آزاد رشت، ادبيات عالمه، نوشيرواني بابل، خواجه نصيرالدين طوسي در پرديس سيدخندان، مالير، گسترده
بلوچستان، هنر اسالمي  خوارزمي واحد كرج، آزاد شهر قدس، باهنر كرمان، سيستان و اراك، چمران اهواز،

آزاد  تبريز، دامپزشكي رازي كرمانشاه، كردستان، علوم پزشكي اصفهان، هنر اصفهان، آزاد قزوين، گسترده
تهران واحد علوم تحقيقات، خوابگاه دخترانه سالمت عالمه، علوم پزشكي زاهدان، خوابگاه دخترانه گيالن، 

خوابگاه دخترانه  علوم پزشكي بجنورد، المللي خميني قزوين،نبي مدني آذربايجان،، خوابگاه دخترانه الزهرا
صنعت نفت آبادان، خوابگاه  عصر رفسنجان، ولي الزهرا مشهد، صنعتي شاهرود، اراك، علوم پزشكي شيراز،

دخترانه صنعتي اصفهان، گسترده فردوسي مشهد، علم و فناوري مازندران بهشهر، بوعلي سينا همدان، علوم 



علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي  ،قوچان آزاد علوم پزشكي تهران، علوم پزشكي شيراز، تبريز، ،ايرانپزشكي 
   .هنر و معماري خليج فارس بوشهرو  علوم پزشكي كاشان آزاد اهواز، تهران،

هران تجمع دانشجويان دانشگاه آزاد تتجمع دانشجويان دانشگاه هنر و معماري پارس،  - آبان ٥شنبه پنج
 اعتراضهاشبانه دانشجويان ساكن خوابگاه وراميني دانشگاه عالمه طباطبايي،  اعتراضهاغرب مجتمع پيامبر، 

شبانه خوابگاه دختران  اعتراضهاگوالن دانشگاه علوم پزشكي كردستان،  ٢٢شبانه دانشجويان ساكن خوابگاه 
  .دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران

 ٢٢پارس، دانشجويان پسر ساكن خوابگاه پسرانه  تجمع دانشجويان دانشگاه هنر و معماري - آبان ٦ آدينه
تجمع طباطبايي، دانشجويان خوابگاه وراميني دانشگاه عالمهگوالن دانشگاه علوم پزشكي كردستان، تجمع 

دسي دانشگاه تجمع دانشجويان دانشكده مهنو دانشجويان دانشكده رياضي و هوافضا دانشگاه خواجه نصير 
  .باهنر كرمان

 محاصرهجندي شاپور اهواز و علوم پزشكي كردستان، : هايدانشگاه دانشجويانسراسري تجمع  - آبان ٧شنبه 
رياضي و هوافضا خوابگاه صدف توسط نيروي امنيتي و لباس شخصي و دستگيري تعدادي از دانشجويان، 

المللي خميني قزوين، پرديس بين (امير آباد)، تهران خواجه نصير، مهندسي باهنر كرمان، فردوسي مشهد، فني
بهشتي، كشاورزي  آزاد تهران واحد علوم تحقيقات، خواجه نصير، معماري و هنر پارس، فني دختران كرمانشاه،

و منابع طبيعي تهران، آزاد واحد علوم تحقيقات، علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، آزاد تهران واحد سوهانك، 
تربيت مدرس، آزاد تهران شمال، فني و حرفه اي دختران  س شمالى تهران،يد تهران، يزد، در پردخوارزمي واح

، )پلي تكنيكامير كبير تهران (شهريور كرج،  علوم پزشكي ايران، علم و صنعت، علوم پزشكي قزوين،  ١٧
 زش عالي فردوس مشهد،موسسه آمو ،آباد) تهران، هنر تهران (امير پيام نور مريوان، فني سوره، خليج فارس،

صنعتي خوارزمي واحد كرج،  آزاد تهران جنوب، لرستان، علوم پزشكي ايران، روانشناسي و علوم تربيتي تهران،
علوم اجتماعي  اصفهان، پرديس ونك خواجه نصير، ولي عصر رفسنجان، عالمه طباطبايي در پرديس مركزي،

لوم پزشكى البرز، نوشيرواني بابل، آزاد شهر قدس، عالمه طباطبايي، بوعلي همدان، بهداشت و پرستارى ع
هاي ساچمه اي و پينت بال نيروهاي امنيتي و همچنين شليك گاز  ، اروميه، كوي تهران و شليك گلولهالزهرا
خوابگاه دخترانه فاطميه تهران واقع در اميرآباد، اجراي سرود اعتراضي  آور به سمت مجتمع كوي پسران،اشك

موسيقي هنر تهران در طبقه همكف اين دانشكده، خوابگاه دختران   علوم  گروهتوسط  »ديزن زندگي آزا«
الزهرا مشهد،  پزشكي تهران، هنر اصفهان، علوم پزشكي بوشهر، علوم پزشكي بندرعباس، صنعتي شاهرود،

    و... اقتصاد عالمه، علوم پزشكي هرمزگان
./ آبان ٧فني تهران پيرامون رخدادهاي تاسف آور شنبه دانشكده تادان بيانيه گروهي از اس - آبان ٨يكشنبه 

آزاد  غيرانتفاعي خيام مشهد، آزاد تهران غرب، ،هنر الزهرا، خواجه نصيرهاي دانشجويان دانشگاههاي: بيانيه 
 /.و فرهنگعلم و  رشت، آزاد تهران واحد علوم تحقيقات، آزاد تهران شمال، اقتصاد عالمه، آزاد اسالمشهر تهران

ابوريحان تهران، ادبيات عالمه طباطبايي، هنر و معماري بوعلي سينا  هاي:دانشگاه دانشجويانسراسري تجمع 
فني حرفه  اي سنندج، مازندران، زند شيراز، المللي قزوين، فني و حرفهبهشتي، بين همدان، برق و كامپيوتر

س عباسپور، فني و يپرد يبهشت اري پارس كرج،هنر و معم فني حرفه اي الزهرا مشهد، اي منتظري مشهد،
عباسپور،  فيزيك تهران، پرديس فني اي دختران سنندج، مازندران، پرديس فني بهشتي، فردوسي مشهد، حرفه

آزاد اراك، پرديس مركزي عالمه، كارآفريني تهران، زنجان،  نوشيرواني بابل، علوم اجتماعي عالمه طباطبايي،



هنر و فرهنگ  شمال،تهران واحد آزاد 
شمال، تربيت تهران آزاد شيراز، فاضل 

كردستان، مدرس، هنرهاي زيبا تهران، 
سوره، اراك مقابل ساختمان  علوم انساني، 
 چمران اهواز، ازاد اسالمشهر، آزاد قزوين،

المللي امام رضا (پرديس رضوان)، بين
الزهرا، مهندسي شيراز، سخنراني شجاعانه  

دانشگاه ئيس در حضور دكتر معتمدي ر
 ،، دامپزشكي تهران، مدني آذربايجانعالمه

ازاد باراجين  روانشناسي تهران، گسترده
قزوين، دامپزشكي شيراز، آزاد تهران واحد 

   .لرستان  گسترده و يزد، سورهجنوب، 
ادبيات بهشتي، اقتصاد عالمه طباطبايي،  هاي:دانشجويان دانشگاهاعتراضي تجمع تحصن و  - آبان ٩دوشنبه 

مهندسي انرژي و فيزيك اميركبير، مهندسي شيمي و علوم  الزهرا، ازاد تهران جنوب، برق و كامپيوتر بهشتي،
علوم  نقشه برداري خواجه نصير، صنايع اميركبير، ادبيات و زبان خارجي تهران، شريف،صنعتي رياضي بهشتي، 

فرهنگ  مه طباطبايي، مدني آذربايجان، خيام مشهد،حقوق عال داروسازي رشت، آزاد كردستان، پزشكي البرز،
و هنر فاضل شيراز، دندانپزشكي شيراز، آزاد كردستان، اقتصاد بهشتي، علوم پزشكي بوشهر، پزشكي شيراز، 

الورود  ان موسيقي ممنوعيپس از اجراي اين اثر، شصت نفر از دانشجو »سرود آزادي«هنر تهران و اجراي 
علوم پزشكي تبريز، آزاد اسالمشهر، دندانپزشكي   ز خوابگاه اخراج گرديدند، گستردهشدند و هفت نفر نيز ا

شناسي و علوم تربيتي بهشتي، علوم اجتماعي عالمه طباطبايي، خوابگاه دانشجويي صنعتي اروميه،  زنجان، روان
ن به پرديس الورود شد ارسال پيامك نهادهاي امنيتي مبني بر مجازي شدن كالسهاي آموزشي و ممنوع

   .مركزي تهران، ادبيات و زبان خارجي، روانشناسي و علوم تربيتي تهران
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي دانشجويان پرديس فني دانشگاه بهشتي، هاي بيانيه  - آبان ١٠سه شنبه 
م كالسها و پيوستن به تحري، دانشجويان دانشگاه آزاد تهران غرب در اعتراض به سركوب فراگيرو هرمزگان 



تجمع و  تحصن /.اعتصابها
دانشجويان اعتراضي 

 مواد هاي:دانشگاه
اميركبير، فني يزد، رياضي 
و شيمي و علوم شناختي 

اقتصاد و  الزهرا، بهشتي،
 علوم سياسي بهشتي،
روانشناسي يزد، برق و 
كامپيوتر بهشتي، صنعتي 
 اصفهان، كامپيوتر يزد،
مهندسي و علم مواد 

شريف، آزاد تهران صنعتي 
شمال، حقوق عالمه، آزاد 
تهران واحد علوم و 
تحقيقات، روانشناسي 
تهران، علوم توانبخشي و 
سالمت اجتماعي، صنعتي 
اصفهان، آزاد تهران غرب، 
آمار رياضي و رايانه عالمه 

آزاد كرمانشاه،  طباطبايي،
شناسي تهران،  زيست

دامپزشكي تهران، آزاد 
  .ماعي عالمهعلوم اجتو تهران غرب 
از اعتراضها  ي كهنامه سرگشاده دانشجويان آزاديخواه گيالن خطاب به استادان و پرسنل - آبان ١١چهارشنبه 

 در پزشكي دندانهاي: دانشجويان دانشگاهاعتراضي تجمع حمايت نكردند./ تحصن و  و اعتصابها دانشجويان
توانبخشي  نور مريوان، سيستان و بلوچستان، علم و فرهنگ، پيام، دانشكده پزشكي شيراز، علوم پزشكي شيراز

  .تجمع آزاد قم و علوم پزشكي تهران، خوابگاه دخترانه هنر اصفهان، هنر اصفهان در دانشكده حكيم
 اعتراضهابيانيه دانشجويان پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران در همراهي با  - آبان ١٢پنجشنبه 

آزاد  هاي:دانشجويان دانشگاهاعتراضي تجمع ./ به ممنوع الورودي برخي دانشجويان دانشجويان و اعتراض
   .آزاد سقز و هنر و معماري پارسمريوان، آزاد قم، 

جمعي از دانشجويان دانشكده مهندسي و علم مواد دانشگاه شريف در جهت پيوستن  بيانيه - آبان ١٣ آدينه
دانشجويان دانشكده فيزيك دانشگاه شريف جهت آغاز اعتصاب از روز  سراسري دانشجويان، بيانيه اعتصابهابه 
از دانشجويان دانشگاه يزد در اعتراض به دستگيريهاي پي در پي و همچنين پيوستن شماري  آبان، بيانيه ١٤
ادبيات و زبانهاي خارجي عالمه  جمعي از دانشجويان دانشكده سراسري دانشجويان، بيانيه اعتصابهابه 



دانشجويان  ايي، بيانيهطباطب
دانشگاه آزاد تهران شمال در 

سراسري  اعتصابهاپيوستن به 
جمعي از  دانشجويان، بيانيه

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 
 ، بيانيهكالسهاجهت تحريم ايران در 

جمعي از دانشجويان آغاز اعتصاب 
 ١٤شنبه روز دانشگاه بهشتي از 

   .آبان
بيانيه استادان  - نآبا ١٤شنبه 

دانشگاهها و پژوهشگاههاي كشور در 
حمايت از اعتراضها قانوني 

بيانيه دانشجويان . دانشجويان
، اجتماعي علوم ،تهران هاي:دانشگاه

داروسازي دانشگاه علوم پزشكي 
 دربارهتهران علم و صنعت و  مشهد

تحصن و ./ تداوم اعتصابها و اعتراضها
دانشجويان اعتراضي تجمع 

 هنر و معماري گيالن، هاي:دانشگاه
مهندسي شيمي، نفت و گاز  علم و 

، گيالن، آزاد مشهد، عالمه، صنعت
آزاد تهران واحد علوم و تحقيقات، 

علوم ، پرديس شمالى تهران
گيالن،  اجتماعي عالمه طباطبايي،

اميركبير، علم و صنعت، شريف، آزاد 
خوارزمي  تهران شمال، گسترده

صفهان، علوم واحد كرج، هنر ا
و اجتماعي، علوم پزشكي مشهد 

   .نوشيرواني بابل
 ١٢١هشدار  - آبان ١٥يكشنبه 

./ استاد اميركبير درباره طرح سركوب
نامه گروهي از استادان مازندان در 

نشكده./ دانشجوياني اين داآموختگان هنر تهران در حمايت از  دانش بيانيهدانششجويان./ از ي پي تعليق تعداد
مديريت و اقتصاد و مهندسي كامپيوتر شريف، علوم اجتماعي  هاي:دانشجويان دانشگاهاعتراضي تجمع تحصن و 



نوشيرواني  تهران،شمالى پرديس تهران، 
بابل، پرديس شمالي تهران، ارشاد 
دماوند واحد خواهران، صنعتي اروميه، 

و  علوم پزشكي تبريز، علم و فرهنگ
  .ئياقتصاد عالمه طباطبا

تجمع تحصن و  - آبان ١٦دوشنبه 
هاي: دانشجويان دانشگاهاعتراضي 

 ،مديريت و اقتصاد صنعتي شريف
نوشيرواني بابل، شيمي شريف، علوم 
اجتماعي تهران، برق و كامپيوتر بهشتي، 

پرديس هنرهاي زيبا ، روانشناسي تهران
ارشاد دماوند واحد خواهران، ، تهران

مواد و  ادبيات عالمه، صنعتي اروميه
   .صنعتي اصفهان

بيانيه جمعي از  - آبان ١٧سه شنبه 
الملل و دانشجويان حقوق عمومي، بين

تحصن  /.بشر دانشگاه عالمه طباطبايي
دانشجويان اعتراضي تجمع و 

مهندسي عمران شريف،  هاي:دانشگاه
رياضي بهشتي، علوم پزشكي كردستان، 
رياضي بهشتي، علم و فرهنگ، ارشاد 

 پزشكي بجنورد، علومدماوند، علوم 
اجتماعي عالمه، علم و فرهنگ، 

كاربردي فرهنگ و هنر  موسيقي  علمي
  ٢٥عكس شماره . تهران

بيانيه جمعي از  - آبان ١٨چهارشنبه 
دانشجويان اعتراضي تجمع تحصن و ./ پيوستن به اعتصابها برايدانشجويان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

، تهرانهنرهاي زيبا صنعتي اميركبير، مهندسي نساجي علم و فرهنگ، هنر و معماري پارس،  هاي:دانشگاه
، زاهدان شهداياي از  هنر تبريز براي خدانور لجهتهران،  دانشكده حقوق  خونين زاهدان در آدينهيادبود چهلم 

   .هنر تبريزو  بهشتيشيمي هنر اصفهان، معماري و شهرسازي ، علوم پزشكي بجنورد
شوراي صنفي دانشكده علوم اجتماعي در محكوميت بازداشت غيرقانوني دبير  بيانيه - انآب ١٩پنجشنبه 

 پيرامونجمعي از دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس  شوراي صنفي و ديگر اقدامات غيرقانوني دانشگاه، بيانيه
  .ها در اين دانشگاهسازي هاي اخير و پرونده هفته ياعتراضها



جمعي از دانشجويان  بيانيه - آبان ٢٠ آدينه
 هفته ياعتراضها يرامونپدانشگاه تربيت مدرس 

 ٧٣ها در اين دانشگاه، سازي هاي اخير و پرونده
اي  نفر از اساتيد دانشگاه نوشيرواني بابل در نامه

به رييس اين دانشگاه خواستار توقف صدور 
  .احكام انضباطي براي دانشجويان شدند

بيانيه دانشجويان دانشگاه هنر  - آبان ٢١شنبه 
تحصن و ./ اعتصابهاي ي ادامهاصفهان درباره

 حقوق هاي:دانشجويان دانشگاهاعتراضي تجمع 
 ،علم و فرهنگ، علوم پزشكي هرمزگان، بهشتي

علوم ، تهران روانشناسي خوارزمي واحد كرج، 
خواجه نصير نوشيرواني بابل،  عالمه،اجتماعي 

مهندسي مكانيك پرديس فني پرديس ونك، 
همخواني ، تهران وم اجتماعيعلتهران،  اميرآباد

 »به نام دختران سرزمين آفتاب«پاكوبان سرود و 
اقتصاد و  هنر تهرانموسيقي دانشجويان  اثر

  . تهران
در رابطه با رفع  دانشگاه نوشيرواني بابل به رياست اين دانشگاه انداتنامه جمعي از اس - آبان ٢٢يكشنبه 

اين صنعتي اميركبير به رياست دانشگاه نامه دوازده انجمن علمي  /.تعليق و عدم ضبط كارت دانشجويان
 هاي:دانشجويان دانشگاهاعتراضي تجمع تحصن و ، اعتصاب /.الورودي براي لغو احكام تعليق و ممنوع دانشگاه

هنر ، تهران علوم اجتماعيسوره،  ،بهشتي ادبيات ، بهشتيبرق و كامپيوتر تهران واقع در پرديس مركزي،  فني
  .هنر و معماري پارس تهران، حقوق  ،تهرانرياضي، آمار و علوم كامپيوتر و معماري پارس، 

آموختگان دانشگاه علم و صنعت در حمايت از حق  نفر از دانش ٦٠٠بيانيه بيش از  - آبان ٢٣دوشنبه 
بيانيه  /ه علم و صنعتن دانشگاحفظ امنيت آنها توسط مسئوال اعتراض دانشجويان اين دانشگاه و وظيفه

از  نامه بيش /.ي درسكالسهاآبان اين دانشگاه و اعالم تحريم  ٢٣دانشجويان دانشگاه هنر تبريز در پي وقايع 
اعتصاب  /.آموختگان دانشگاه اميركبير به رئيس اين دانشگاه در حمايت از دانشجويان نفر از دانشهزار  ٢

دانشجويان دانشگاه شريف مقابل دانشكده مهندسي شيمي و  تحصن./ از دانشجويان دانشكده حقوق شماري
  .دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قزوين تجمع./ نفت و همچنين البي دانشكده مهندسي كامپيوتر

هاي اسالمي دانشكده علوم و دانشكده علوم سياسي و حقوق دانشگاه تهران انجمن بيانيه - آبان ٢٤سه شنبه 
تجمع تحصن و ، اعتصاب./ آبان ٢٤ديد حراست عليه دانشجويان در جريان تجمع در اعتراض به خشونت ش

، بهشتي روانشناسي و علوم تربيتي ،شريفصنعتي بهشتي، برق و كامپيوتر  هاي:دانشجويان دانشگاهاعتراضي 
، تهران روانشناسي كرمانشاه،  سوره،خواجه نصير،  برقتهران واحد علوم تحقيقات، گيالن، پايه  رياضي و علوم

نوشيرواني تربيت مدرس،  ،تهرانپرديس مركزي هنر تهران، سينما و تئاتر (ورزنده) تهران واقع در اميرآباد، فني 
علوم پزشكي كردستان در  ،تهرانمديريت  عالمه،يزد،  علم و فرهنگ،، اميركبير بهشتي واحد عباسپور،، بابل



 جنديبه همراه چمران گسترده  صنعتي شاهرود،، نصير خواجه مكانيك دامغان، بيمارستان كوثر سنندج، 
   .بجنورد وعلم و فناوري  هنر تبريز، گستردهاد تبريز، آز، تبريز گسترده اد تهران شمال،آز، ارشاپور اهو

خواجه برق و كامپيوتر  هاي:دانشجويان دانشگاهاعتراضي تجمع تحصن و ، اعتصاب - آبان ٢٥چهارشنبه 
علوم  ،نصير صنعتي خواجهآزاد تبريز، علوم پزشكي قزوين،  تربيت مدرس، ،علوم پزشكي كردستان ،نصير

نوشيرواني بابل، ، تهران كوي، علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي، هنر تبريز ،الزهرااجتماعي و اقتصادي 
   .هنر تهراننما تئاتر يسو  صنعتي شاهرود آزاد شيراز، دامغان، يزد، خوابگاه پسران

دانشگاه علوم پزشكي شيراز در حمايت از دانشجويان و مخالفت  انداتتن از اس ٨٧نامه  - آبان ٢٦پنجشنبه 
وقايع اخير  بيانيه شوراي صنفي دانشگاه شيراز درباره .قدامات سلبي صورت گرفته عليه دانشجويانصريح با ا

ن دانشگاه و فاجعه حمله به اين دانشگاه، بيانيه انجمن آزادانديش در محكوميت رفتار سركوبگرايانه مسئوال
ن دانشگاه جهت ئوالاي به مس دانشجويان دانشگاه اميركبير و اولتيماتوم يك هفته خوابگاه سالمت، بيانيه

جمعي از استادان دانشگاه صنعتي اصفهان به رياست اين دانشگاه و  محقق شدن مطالبات دانشجويان، نامه
هاي دانشگاه اميركبير با انتشار  ابراز نگراني آنان پيرامون رخدادهاي اخير دانشگاه، پيوستن تمام دانشكده

 به واكنش در رياضي علوم دانشكده صنفي شوراي ◌ٔ ، بيانيه»اعتصاب سراسري«هاي مختلف به  بيانيه
دانشجويان دانشگاه شيراز در برابر كتابخانه خوارزمي اين دانشگاه تجمع ./ دانشگاه حراست اخير برخوردهاي
به هتك حرمت حريم دانشگاه توسط نيروي يگان ويژه و ورود به دانشگاه، اعتراض شبانه خوابگاه در اعتراض 

  .اي ارم دانشگاه شيرازهاهشبانه دانشجويان دختر خوابگ اعتراضهاسالمت دانشگاه عالمه، 
اعتصاب  ، اعالمآبان ٢٨اعالم اعتصاب دانشجويان دانشكده كامپيوتر دانشگاه علم و صنعت از  - آبان ٢٧ آدينه

ا براي حمايت هترم و ميان كالسها دانشجويان دانشگاه نوشيرواني بابل در تمامي آبان ٣٠و  ٢٩و  ٢٨ سه روزه
، اعالم اعتصاب دانشجويان دانشگاه سوره، اعالم اعتصاب دانشجويان رشته از دانشجويان تعليقي و بازداشتي

دانشجويان دانشگاه هنر  آبان، اعتصاب سه روزه ٢٨مهندسي مواد و متالورژي دانشگاه خواجه نصير از تاريخ 
، اعالم اعتصاب اعتصابهاجمعي از دانشجويان مهندسي نفت دانشگاه تهران در پيوستگي به  يز، بيانيهاسالمي تبر

  .دانشجويان دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت



 و راهنماييتجمع  ،اعتصاب - آبان ٢٨شنبه 
مقابل كتابخانه شيراز  هاي:دانشجويان دانشگاه

هنر ، آزاد شهر قدس، بهشتي روانشناسي ،خوارزمي
رياضي، آمار و علوم كامپيوتر  شناسي و زيست تبريز،
تربيت  صنعتي اصفهان،، شريف، رازي كرمانشاه تهران،
علوم اميركبير به ياد كيان پيرفلك،  صنايع، مدرس

اقتصاد  ،گيالنپرديس مركزي ، تهراناجتماعي 
اقتصاد ، خوارزميعلوم رياضي و كامپيوتر ، خوارزمي

فيزيك ، تهران فيزيك، كردستان، عالمه طباطبايي
، بجنورد، هنرو سينما  ،بهشتيواحد فني ، بهشتي

، دامغان، آزاد شهر قدس، يزد فني  تهران،هنرهاي زيبا 
 ،خواجه نصيرپرديس ونك ، چمران اهواز، عالمهادبيات 

آباد  فني سميه نجف تهران،مكانيك تهران، روانشناسي 
پرديس هنر تهران در معماري و شهرسازي ، اصفهان
، آزاد تهران شمال ،بهشتي تهرانپرديس فني ، باغ ملي

   .علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي و سوره فرهنگ و ارتباطات، گيالن، مدني آذربايجان ،پزشكي تبريز علوم
، بيانيه جمعي بيانيه دانشجويان دانشكده فني و مهندسي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - آبان ٢٩يكشنبه 

از دانشجويان دانشكده علوم دانشگاه تهران در اعتراض به بازداشت و تعليق دانشجويان و نا امني فضاي دانشگاه، 
اعتصاب كامل دانشجويان دانشگاه آزاد شهر اعتصاب كامل دانشكده حقوق دانشگاه خوارزمي واحد تهران، 

فارابي دانشگاه تهران واقع در جمع اعتراضي دانشجويان آبان در اين دانشگاه، ت ٢٨قدس در پي سركوب شديد 
سازي انضباطي براي دانشجويان و همچنين در  شهر قم در همبستگي با اعتراضات جاري و محكوميت پرونده

سي دو دانشگاه تحصن دانشجويان ، اعتراض به اجبار چادر در اين دانشگاه به عنوان پوشش دانشجويان دختر
  .يش نيز دست به حركت اعتراضي زدندكه در روز پ يگرد

كيان پيرفلك در دانشگاه فني شريعتي، شماتيك زنده ياد حركت اعتراضي نمادين به ياد  - آبان ٣٠دوشنبه 
ايران در دانشكده مكانيك نمادين اعتراضي تركيب اصلي تيم ملي مردمي در حمايت از شهدا و اعتراضات مردم 

وستن به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، بيانيه جمعي از دانشجويان علوم پزشكي كردستان در پي
تحصن اعتراضي دانشجويان دانشكده  ترم، و عدم حضور در امتحانات ميان كالسهااعتصابات و تحريم 

تجمع اعتراضي و كامپيوتر دانشگاه ، تحصن اعتراضي جمعي از دانشجويان دانشكده روانشناسي دانشگاه بهشتي
  .آبان نيز تجمع كردند ٢٨كه در روز  يازده دانشگاه ديگردانشجويان 

  
  ديتوان ين مجوعه را ميمشروح اخبار منتشر شده در ا
  ديمطالعه كن ٤٥٧ تا ٤٤٥در ماهنامه نبردخلق از شماره 

 
 


