اﺧﺑﺎروﮔزارش ھﺎی ﮐﺎرﮔری  15دی ﻣﺎه 1401
ﭘﺎﯾﺎن ھﻔﺗﮫ ﺷﺎﻧزدھم اﻋﺗراﺿﺎت ﺳراﺳری ﭘس از ﻗﺗل ﻣﮭﺳﺎ )ژﯾﻧﺎ( اﻣﯾﻧﯽ در ﻣﻘر ﮔﺷت ارﺷﺎد ﺗﮭران
روزﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ  15دی ﻣﺎه،اﻋﺗراﺿﺎت ﺳراﺳری ﭘس ازﻗﺗل ﻣﮭﺳﺎ )ژﯾﻧﺎ( اﻣﯾﻧﯽ در ﻣﻘر ﮔﺷت ارﺷﺎد
ﺗﮭران ﺷﺎﻧزدھﻣﯾن ھﻔﺗﮫ را ﭘﺷت ﺳر ﻧﮭﺎد :
 ﮔراﻣﯾداﺷت ﺧﺎطره ﻣﮭدی زارع اﺷﮑذری از ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮕﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﺳراﺳری ﯾزد ﺑﻣﻧﺎﺳﺑتھﻔﺗﻣﯾن روز ﺧﺎﮐﺳﭘﺎرﯾش در اﺷﮑذر ﯾزد
 ﮔراﻣﯾداﺷت ﯾﺎد ﺣﺎﻣد ﺳﻠﺣﺷور از ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮕﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﺳراﺳری اﯾذه ﺑﻣﻧﺎﺳﺑت ﭼﮭﻠﻣﯾن روزﺧﺎﮐﺳﭘﺎرﯾش ﺑﺎ ﺷرﮐت ﺟﻣﻌﯾت ﮐﺛﯾری ﺑرﺳرﻣزارش دراﯾن ﺷﮭر اﺳﺗﺎن ﺧوزﺳﺗﺎن
 ﮔراﻣﯾداﺷت ﺧﺎطره ﺷورش ﻧﯾﮑﻧﺎم از ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮕﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﺳراﺳری ﻣﮭﺎﺑﺎد ﺑﻣﻧﺎﺳﺑت ﭼﮭﻠﻣﯾنروز ﺧﺎﮐﺳﭘﺎرﯾش ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی وﺑﺎ ﺳردادن ﺷﻌﺎرھﺎی اﻋﺗراﺿﯽ وﺧواﻧدن ﺳرود
 ﻣراﺳم ﮔراﻣﯾداﺷت ﯾﺎد رﺿﺎ ﮐﺎظﻣﯽ  16ﺳﺎﻟﮫ از ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮕﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﺳراﺳری ﮐﺎﻣﯾﺎرانﺑﻣﻧﺎﺳﺑت ﭼﮭﻠﻣﯾن روز ﺧﺎﮐﺳﭘﺎرﯾش در ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﮐﯾﻠﮫوﮔﻼن ﻣوﭼش از ﺗواﺑﻊ ﺷﮭر ﮐﺎﻣﯾﺎران
 ﻣراﺳم ﮔراﻣﯾداﺷت ﺧﺎطره اﺣﺳﺎن ﻗﺎﺳﻣﯽ ﻓرد ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺑﺎزی ﻓوﺗﺑﺎل اﯾران و اﻣرﯾﮑﺎ در ﺳرآﺳﯾﺎبﻣﻼرد ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوب دوﻟت ودﺳﺗﮕﺎه رھﺑری ﺑﻘﺗل رﺳﯾد
 ﻣراﺳم ﮔراﻣﯾداﺷت ﯾﺎد ﻣﺣﻣد ﺷرﯾﻌﺗﯽ از ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮕﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﺳراﺳری ﺳﻧﻧدج ﺑﻣﻧﺎﺳﺑتزادروزش در ﺑﮭﺷت ﻣﺣﻣدی اﯾن ﺷﮭر
 ﮔراﻣﯾداﺷت ﺧﺎطره ﻣﺣﺳن ﻗﯾﺻری 22ﺳﺎﻟﮫ از ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮕﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﺳراﺳری اﯾﻼم ﺑﻣﻧﺎﺳﺑتزادروزش ﺑر ﺳرﻣزارش دراﯾن ﺷﮭر
 ﻧوﺷﺗن اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺷﺗﮫﺷدﮔﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردﻣﯽ روی دﯾوار؛ ﺧواﺑﮕﺎه اﻣﯾﻧﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﻧوﺷﯾرواﻧﯽﺑﺎﺑل

 دﯾوارﻧوﯾﺳﯽ در ﺣﻣﺎﯾت از اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردﻣﯽ و ﻣﺣﮑوﻣﯾت اﻋدامھﺎ؛ داﻧﺷﮕﺎه آزاد ﺗﮭران ﻣرﮐز،واﺣد ﭘوﻧﮏ

 ﭼﺳﺑﺎﻧدن ﭘوﺳﺗر در اﻋﺗراض ﺑﮫ ھدف ﻗرار دادن ﭘرواز  ۷۵۲اوﮐراﯾن؛ داﻧﺷﮑده ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر داﻧﺷﮕﺎهﺑﮭﺷﺗﯽ

 ﺗﺟﻣﻊ ھر روزهی داﻧش آﻣوزان و ﮐودﮐﺎن ﺟواﻧرود ﺑﺎ ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﮔل ،ﺑرای ﮔراﻣﯾداﺷت ﯾﺎد ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮫراه آزادی ﺑرھﺎن اﻟﯾﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎﺑل ﻓروﺷﮕﺎه وی؛ ﭘﻧﺞﺷﻧﺑﮫ  ۱۵دی ۱۴۰۱

 ﺗﺟﻣﻊ ﺧﺎﻧوادھﺎی زﻧداﻧﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﺳراﺳری ﻣﻘﺎﺑل زﻧدان ﮐﭼوﯾﯽ ﮐرجروز ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ  15دی،ﺟﻣﻌﯽ از ﺧﺎﻧوادھﺎی زﻧداﻧﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﺳراﺳری ﮐﮫ ﺗﻌدادی از ﻋزﯾزاﻧﺷﺎن
ھم در اﻋﺗﺻﺎب ﻏذای ﺧﺷﮏ ھﺳﺗﻧد ،دﺳت ﺑﮫ ﺗﺟﻣﻊ ﻣﻘﺎﺑل زﻧدان ﮐﭼوﯾﯽ ﮐرج زدﻧد.
 اﻧﺗﻘﺎل ھﻣراه ﺑﺎ ﺿرب و ﺷﺗم ﻟﯾﻼ ﺣﺳﯾنزاده ﺑﮫ زﻧدان اوﯾن ﻧﺎﻣﮫ  ۵۰۰ﺗن از داﻧﺷﺟوﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯾد ﺑرای آزادی ﻟﯾﻼ ﺣﺳﯾنزاده اﻋﺗﺻﺎب ﻏذای ارژﻧﮓ ﻣرﺗﺿوی ﺑﮫ ھﻣراه ﺗﻌدادی از زﻧداﻧﯾﺎن ﻧداﻣﺗﮕﺎه ﻣرﮐزی ﮐرج در اﻋﺗراضﺑﮫ ﻗطﻌﯽ ﺷدن ﺣﮑم اﻋدام ﭼﻧد ﺗن از زﻧداﻧﯾﺎن

 ﮐﺎﻧون ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾران:در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﺳﺗمﮐﺷﺗﮫی راه آزادی ﺑﮑﺗﺎش آﺑﺗﯾن ﯾﺎد او را ﮔراﻣﯽ ﻣﯽدارﯾم
 اداﻣﮫ اﻋﺗراﺿﺎت ﮐﺎرﮔران رﺳﻣﯽ ﺻﻧﻌت ﻧﻔت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋدم اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزد ﺳروﯾس رﻓت و آﻣد ﮐﺎرﮔران ﭘﺗروﺷﯾﻣﯽ ﻣﮭﺎﺑﺎد ھم واژﮔون و  2ﮐﺎرﮔر ﻣﺻدوم ﺷدﻧداﻧﺗﻘﺎل ھﻣراه ﺑﺎ ﺿرب و ﺷﺗم ﻟﯾﻼ ﺣﺳﯾنزاده ﺑﮫ زﻧدان اوﯾن

ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑرادر ﻟﯾﻼ ﺣﺳﯾنزاده ﺳﺎﻋت  ۹ﺷب ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  ۱۴دی ﻣﺎه ﻣﺎﻣوران زﻧدان ﺑﮫ اﯾﺷﺎن اﻋﻼم
ﮐردﻧد ﺟﮭت اﻧﺗﻘﺎل ﺑﺎﯾد از ﺑﻧد ﺧﺎرج ﺷود ﮐﮫ در ﭘﯽ اﻋﺗراض وی ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﺷﺑﺎﻧﮫ و ﻋدم اطﻼع ﻗﺑﻠﯽ و
ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﺑودن ﻣﻘﺻد و دﻟﯾل اﻧﺗﻘﺎل و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﻣﺎس وی ﺟﮭت اطﻼع ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده اش ،ﻣﺎﻣوران ﺑﺎ
ﺿرب و ﺷﺗم و ﺗوھﯾن وی را ﺑر زﻣﯾن ﮐﺷﯾده و از ﺑﻧد ﺧﺎرج ﮐردﻧد و اﻣروز در ﭘﯽ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎ
ﺧﺎﻧوادهاش ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ وی را ﺑﮫ زﻧدان اوﯾن ﻣﻧﺗﻘل ﮐردهاﻧد.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐر اﺳت ﻟﯾﻼ ﺣﺳﯾن زاده داﻧﺷﺟوی اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران و ﻓﻌﺎل ﺻﻧﻔﯽ داﻧﺷﮑده ﻋﻠوم
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ از دو ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل در اﻋﺗﺻﺎب دارو ﺑﮫ ﺳر ﻣﯾﺑرد ،از روز ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ درد ﺷدﯾد در ﻧﺎﺣﯾﮫ
ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ و ﻗﻠب ﻣواﺟﮫ ﺑوده ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﻧﮕراﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺧﺎﻧواده و دوﺳﺗﺎن او ﺷد .
اﯾن داﻧﺷﺟو ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﻣﺎه و ﻧﯾم اﺳت ﺑﮫ ﺷﮑل ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﺑﺎزداﺷت ﺑﮫﺳر ﻣﯽﺑرد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺧوداﯾﻣﻧﯽ اﺳت و ﺑﮫ دﻟﯾل ھﻣﯾن ﺑﯾﻣﺎری از ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ دارای ﺣﮑم ﻋدم ﺗﺣﻣل ﺣﺑس اﺳت.
ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔران ﺷرﮐت واﺣد اﺗوﺑوﺳراﻧﯽ ﺗﮭران و ﺣوﻣﮫ:
ﺿرب و ﺷﺗم و اﻧﺗﻘﺎل ﻟﯾﻼ ﺣﺳﯾن زاده از زﻧدان ﻋﺎدل آﺑﺎد ﺷﯾراز ﺑﮫ زﻧدان اوﯾن
ﺿرب و ﺷﺗم ﻟﯾﻼ ﺣﺳﯾن زاده در ﺷب ﮔذﺷﺗﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎزداﺷت ھﺎی ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز او ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی
واھﯽ و ﭘروﻧده ﺳﺎزﯾﮭﺎی ﮐﺎذب و ﺗﮑراری ﻋﻠﯾﮫ اﯾﺷﺎن ﺑﺷدت ﻣﺣﮑوم اﺳت.
ﺑرادر ﻟﯾﻼ ﺣﺳﯾنزاده در آﺧرﯾن ﭘﺳت اﯾﻧﺳﺗﺎﮔراﻣﯽ ﺧود از ﺿرب و ﺷﺗم و اﻧﺗﻘﺎل ﺷﺑﺎﻧﮫی ﺧواھرش
ﺧﺑر داده اﺳت:
»دﯾﺷب ﺑﻌد از طوﻓﺎن رﺳﺎﻧﮫ ای در ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت از ﺧواھرم ﻟﯾﻼ  ،ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﯾﻣﮫ ھﺎی ﺷب ﻣﺎﻣورﯾن
ﺑﮫ زﻧدان رﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﻟﯾﻼ اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل آﻣﺎده ﺷود و ﺟواب ﻟﯾﻼ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑود  :ﯾﺎ آزادی ﯾﺎ
ھﯾﭻ ﮐﺟﺎ ﻧﻣﯾﺎم و ﻣﺎﻣورﯾن ﺑﺎ ﺿرب و ﺷﺗم ﺷدﯾد و ﺑﺻورت ﮐﺷﺎن ﮐﺷﺎن ﺑدن ﺑﯾﻣﺎر ﻟﯾﻼ را از زﻧدان
ﻋﺎدل آﺑﺎد ﺧﺎرج ﮐردﻧد  ،اﻣروز ﻏروب ﻟﯾﻼ از اوﯾن ﺗﻣﺎس ﮔرﻓت و ﺗﺎﺋﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر ﺿرب و
ﺷﺗم ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫ او ﺗوھﯾن ﮐردﻧد و در ﺗﮭران ﻗﺻد داﺷﺗﻧد او را ﺑﮫ ﻗرﭼﮏ ﺑﻔرﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ﻟﯾﻼ ﺑﮫ
اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا  ،ﻓﻌﻼ او را ﺑﮫ ﺑﻧد زﻧﺎن زﻧدان اوﯾن ﻓرﺳﺗﺎدﻧد .ﺣﺎل ﻟﯾﻼ اﺻﻼ ﺧوب ﻧﯾﺳت و ﺳرﯾﻌﺎ ﺑﺎﯾد
ﺑﺳﺗری ﺷود«.
ﻟﯾﻼ ﺣﺳﯾن زاده داﻧﺷﺟوی ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ،ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺣﺑس
ﻣﺣﮑوم ﺷده ﺑود و ﺑﮫ دﻟﯾل اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺧوداﯾﻣﻧﯽ ﮐﮫ در دوران ﺣﺑس ﭘﯾﺷﯾن ﺧود ﺑدان ﻣﺑﺗﻼ ﺷده
ﺑود ،ﺑﮫ ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺣﮑم ﻋدم ﺗﺣﻣل ﮐﯾﻔر ﺑﮫ اﯾﺷﺎن داده ﺷد و ﺑﺎ ﻗﯾد وﺛﯾﻘﮫ آزاد ﮔردﯾد .اﻣﺎ
اﯾﺷﺎن ﻣﺟددا در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻧﺑﮫ  ۲۹ﻣرداد  ،۱۴۰۱ﺗوﺳط  ۱۰ﺗن از ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻧزل
ﺧوﯾش ھﻣراه ﺑﺎ ﺿرب و ﺷﺗم ﺷدﯾد ﺑﺎزداﺷت و ﺑﮫ ﺑﻧد  ۲۰۹زﻧدان اوﯾن ﺗﮭران و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺑﮫ زﻧدان
»ﻋﺎدل آﺑﺎد« ﺷﯾراز اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓت.
ﻟﯾﻼ ﺣﺳﯾن زاده از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﻣﻘﺎوم ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ و از ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ھﻣواره در ﮐﻧﺎر ﮐﺎرﮔران و ﻣردم ﺗﺣت ﺳﺗم در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﺑوده اﺳت .
ﻟﯾﻼ ﺣﺳﯾن زاده از ﻧظر ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺣﻣل ﺣﺑس ﻧﯾﺳت و ﺑﺎﯾد ﻓوری آزاد ﺷود .
#ﻟﯾﻼ_ﺣﺳﯾن_زاده_را_آزاد_ﮐﻧﯾد
#داﻧﺷﺟوی_زﻧداﻧﯽ_آزاد_ﺑﺎﯾد_ﮔردد
#ﮐﺎرﮔر_زﻧداﻧﯽ_آزاد_ﺑﺎﯾد_ﮔردد

#زﻧداﻧﯽ_ﺳﯾﺎﺳﯽ_آزاد_ﺑﺎﯾد_ﮔردد
 ۱۵دی ۱۴۰۱
ﻧﺎﻣﮫ  ۵۰۰ﺗن از داﻧﺷﺟوﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯾد ﺑرای آزادی ﻟﯾﻼ ﺣﺳﯾنزاده
ﺑﯾش از  ۴۸۰ﺗن از داﻧﺷﺟوﯾﺎن و  ۲۰ﺗن از اﺳﺎﺗﯾد داﻧﺷﮕﺎه در ﭘﯽ اﻋﺗﺻﺎب داروﯾﯽ ﻟﯾﻼ ﺣﺳﯾنزاده در
اﻋﺗراض ﺑﮫ روﯾﮫ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻓرﯾﺑﮑﺎری ﭘزﺷﮑﯽ ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻓﻌﺎل ﺻﻧﻔﯽ داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﻣﺣﺑوس ،ﺑﯾﺎﻧﯾﮫای ﻧوﺷﺗﮫ و ﺧواھﺎن آزادی او و ﺳﺎﯾر داﻧﺷﺟوﯾﺎن زﻧداﻧﯽ ﺷدﻧد.
در ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ آﻣده اﺳت» :دو ھﻔﺗﮫ از آﻏﺎز اﻋﺗﺻﺎب داروی ﻟﯾﻼ ﺣﺳﯾنزاده داﻧﺷﺟوی
ﺑدن ﻟﯾﻼ ﻋﻼوهﺑر ﺑﯾﻣﺎری ﻻﻋﻼﺟﯽ
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد رﺷﺗﮫی اﻧﺳﺎنﺷﻧﺎﺳﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﻣﯽﮔذرد .ﺣﺎﻻ ِ
ﮐﮫ ﺣﺎﺻل دوران اوﻟﯾن ﺑﺎزداﺷت اوﺳت ،ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آنھﺎ ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﺑﻧد ﮐﺷﯾدهاﻧد ﻧﯾز ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧد؛
ﭼراﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻻن ﻗوهی ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ اﺑﺗدا از طرﯾﻖ ﭘﻧﮭﺎنﮐﺎری و ﻋدم ﭘذﯾرش ﺣﮑم ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﭘس از
آن ﺑﺎ اﻧﮑﺎر ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری و ﻋدم رﺳﯾدﮔﯽ ﭘزﺷﮑﯽ و ﺳراﻧﺟﺎم ﻓرﯾبﮐﺎری ﭘزﺷﮑﯽ و ﺗﺟوﯾز داروی
ﮐورﺗون ﺑدون اطﻼع ﻟﯾﻼ ،ﻗﺻد ﺟﺎن او را ﮐردهاﻧد ! ﺑﯾش از ﭼﮭﺎر ﻣﺎه از ﺑﺎزداﺷت ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اﯾن
ﻓﻌﺎل ﺻﻧﻔﯽ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣﯽﮔذرد .ﻓرآﯾﻧد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﺑﺎزﺟوﯾﯽھﺎ در ھﻣﺎن ھﻔﺗﮫی اﺑﺗداﯾﯽ ﺑﺎزداﺷت ﺑﮫ
ﺣﮑم ﻋدم ﺗﺣﻣل ﮐﯾﻔر ﻗطﻌﯽ و داﺋﻣﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده و ﻣﺳﺋوﻻن دادﮔﺳﺗری ﺷﯾراز از اﺑﺗدا از
ِ
ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺑﻌﮫ و ﻣﻌﺗﻣد ﻗوهی ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ،ﺻﺎدر ﺷده اﺳت ،اطﻼع داﺷﺗﮫاﻧد .ﺑﺎاﯾنوﺟود
ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺑﺎزﭘرﺳﯽ ﺷﯾراز ﺑﺎ ﻏرضورزی و ﺑرﺧورد ﺳﻠﯾﻘﮫای ﻣﺎﻧﻊ از آزادی ﻟﯾﻼ ﺣﺳﯾنزاده ﺷدهاﻧد»!
آﻧﮭﺎ در ﺑﺧش دﯾﮕری از اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﮐردهاﻧد» :ﺗدوام ﺑﺎزداﺷت ﻟﯾﻼ ﺣﺳﯾنزاده و روﯾﮫی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﻗوهی ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ﺑرای اﻧﮑﺎر ﺑﯾﻣﺎری ﺻﻌباﻟﻌﻼج او ﭼﯾزی ﺟز ﺗﻼش ﻋﺎﻣداﻧﮫ و ﻏﯾرﻣﺳﺋوﻻﻧﮫی آنھﺎ
ﺑرای ﻣرگ ﺧﺎﻣوش ﯾﮏ داﻧﺷﺟوی آﮔﺎه ،ﺷرﯾف و دﻏدﻏﮫﻣﻧد ﻧﯾﺳت«.
اﻋﺗﺻﺎب ﻏذای ارژﻧﮓ ﻣرﺗﺿوی ﺑﮫ ھﻣراه ﺗﻌدادی از زﻧداﻧﯾﺎن ﻧداﻣﺗﮕﺎه ﻣرﮐزی ﮐرج در اﻋﺗراض ﺑﮫ
ﻗطﻌﯽ ﺷدن ﺣﮑم اﻋدام ﭼﻧد ﺗن از زﻧداﻧﯾﺎن
طﺑﻖ اﺧﺑﺎر درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺗﻌدادی از زﻧداﻧﯾﺎن ﻧداﻣﺗﮕﺎه ﮐرج ،از ﺟﻣﻠﮫ ارژﻧﮓ ﻣرﺗﺿوی در اﻋﺗراض ﺑﮫ
ﻗطﻌﯽ ﺷدن ﺣﮑم اﻋدام ﭼﻧد ﺗن از ﺑﺎزداﺷت ﺷدﮔﺎن اﻋﺗراﺿﺎت اﺧﯾر ،از ﺷب ﮔذﺷﺗﮫ دﺳت ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب
ﻏذای ﺧﺷﮏ زدهاﻧد.
ارژﻧﮓ ﻣرﺗﺿوی داﻧﺷﺟوی رﺷﺗﮫ ﻋﻠوم ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر داﻧﺷﮕﺎه ﺧوارزﻣﯽ ﮐرج ،از روز  ۲۳ﻣﮭر ﺗﺎ روز
 ۲۶آذر ﻣﻣﻧوعاﻟورود ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺑوده و در ﭘﯽ ﺗﻣﺎس ﺣراﺳت ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﺎرت داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺧود ﺑﮫ
داﻧﺷﮕﺎه ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده و ﻣﻘﺎﺑل درب داﻧﺷﮕﺎه ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺣراﺳت رﺑوده ﺷده
اﺳت.
ﮐﺎﻧون ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾران:
در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﺳﺗمﮐﺷﺗﮫی راه آزادی ﺑﮑﺗﺎش آﺑﺗﯾن ﯾﺎد او را ﮔراﻣﯽ ﻣﯽدارﯾم

ﺑﮑﺗﺎش آﺑﺗﯾن از اﻋﻣﺎق ﺑرآﻣد ،ﺑﺎ اﻋﻣﺎق زﯾﺳت ،ھرﮔز ﺑﮫ اﻋﻣﺎق ﭘﺷت ﻧﮑرد و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ اﻋﻣﺎق
ﭘﯾوﺳت .ﺧود را ﯾﮑﯽ از ﻣﯾﺎن ﺗودهی ﻣردم ﻣﯽداﻧﺳت و ﺗﺎ واﭘﺳﯾن َدم ﺣﯾﺎت ﺑﮫ ﻣردم ﮐوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن،
ﻧﮫ ﺑرﮔزﯾدﮔﺎن ﻗدرت و ﺛروت ،وﻓﺎدار ﻣﺎﻧد .ﺑﺎ ھﻣﮫی ﺗﻧﮕﻧﺎھﺎ ،ﺷﺎد و ﺟوان زﯾﺳت و ﺟوان رﻓت،
ﺳر ﺳﺎﻟم ﺑﮫ ﮔور ﻧﺧواھد ﺑرد ﮐﮫ دﻟﯾر ﺑود و ﺳر
ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ آرزوی او ﺑود .ھم از آﻏﺎز آﺷﮑﺎر ﺑود ﮐﮫ ِ
ﺑرﺧط ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ ﻧﻣﯽﻧﮭﺎد .ھرﮐﺟﺎ ﺳﺗﻣﯽ ﻣﯽرﻓت ،ھرﮐﺟﺎ ﺣﻘﯽ ﭘﺎﯾﻣﺎل ﻣﯽﺷد ،ھرﮐﺟﺎ ﻗدرت ﺣﺎﮐم ﺑﺎ
ھﻣﮫ ﺳطوت و ﺻوﻟت ﺧود ھﻧرﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐرد او در ﮔراﻧﯾﮕﺎه ﺣﺎدﺛﮫ ﺣﺿوری ﻗﺎطﻊ داﺷت .ﺻدھﺎ
ﮐﯾﻠوﻣﺗر از ﺗﮭران دور ﺑود ،اﻣﺎ ﻧﯾروی ﺳرﮐوﺑﮕر در ﺳﺎﻟﮕرد ﻗﺗل ﺗﺑﮭﮑﺎراﻧﮫی ﻣﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎری و
ﻣﺣﻣدﺟﻌﻔر ﭘوﯾﻧده در ﺑﯾﺳﯾمھﺎی ﺧود ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﺧﺎﺑره ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ »ﺑﮑﺗﺎش دﯾده ﺷده! ﺑﮑﺗﺎش آﺑﺗﯾن را
ﺳر ﺳﺎزﮔﺎری
ﺧودم دﯾدم! ﺑﮑﺗﺎش ھم ھﺳت «...ﺗبﻟرزهی ھول در دل ﺳﺗﻣﮑﺎران ﻣﯽاﻧداﺧت .ﺑﺎ ﺳﺗم ِ
ﻧداﺷت .ﭼون از دﺳت او ﺑﮫ ﺟﺎن آﻣدﻧد ،ﺑﺎ ﺣﮑﻣﯽ ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ در »دﯾوان ﺑﻠﺦ« ﺑﮫ »ﺟرم« ﻓﻌﺎﻟﯾت در
ﮐﺎﻧون ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾران ،دﻓﺎع ﺑﯽﭼون و ﭼرا از ﻣﻧﺷور آزادیﺧواھﯽ آن ﺑﮫ زﻧداﻧش اﻓﮑﻧدﻧد .در زﻧدان
ﺑﯾﮑﺎر ﻧﻧﺷﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﻧﯽ ﭘوﯾﺎ و ﭘرﺗﮑﺎﭘو داﺷت :ھرﮔﺎه زﻧداﻧﯽ ﺑﯽﭘﻧﺎھﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎد ﮐﺗﮏ ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﺑراﺑر زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن ﺳﯾﻧﮫ ﺳﭘر ﻣﯽﮐرد ،ھرﮔﺎه زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻌﺗرﺿﯽ را ﻣﺣض
اﻧﺗﻘﺎمﮔﯾری ﺗﺑﻌﯾد ﻣﯽﮐردﻧد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺻﻼی اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا ﺳرﻣﯽداد ،ھرﮔﺎه زﻧداﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎری
را درﻣﺎن ﻧﻣﯽﮐردﻧد ﺻدای اﻋﺗراض ﺑﮑﺗﺎش ﺑﻠﻧد ﺑود و ﺳراﻧﺟﺎم ﭼون از دﺳت او ﺑﮫ ﺳﺗوه آﻣدﻧد ،در
ُﮑش ھﻣﮫﮔﯾری ﺑﯾﻣﺎری »ﮐروﻧﺎ« ،ﺑﺎ
ﻋﯾن اﺳﺗﯾﺻﺎل ،ﻓرﺻت را ﻣﻐﺗﻧم ﺷﻣردﻧد و در ﺑﺣﺑوﺣﮫی ﺑُﮑش ﺑ ِ
ﻣﮑرر او و ھمﺑﻧدیھﺎ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﻧﮑردﻧد و
ﻗﺻد ﻗﺑﻠﯽ ،در درﻣﺎن او اھﻣﺎل ﮐردﻧد ،ﺑﮫ درﺧواﺳتھﺎی
ّ
ﮔذاﺷﺗﻧد ﺗﺎ آن ﺟﺎن ﭘﺎک ،آن ﺷﺎد ،آن ﺟوان ،آن ﮔردنﻓراز و دﻟﺑﺎﺧﺗﮫی آزادی و اﻧﺳﺎن و ھرﭼﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ
اﺳت ،ﻗطره ﻗطره ﺑﮑﺎھد و در ﺳﮑوت رﺧت از ﺟﮭﺎن ﺑرﺑﻧدد .
اﻣﺎ ﺑﮑﺗﺎش آﺑﺗﯾن زﻧده اﺳت ،ھر ﮐﺟﺎ ﺳﺗﻣﯽ ﺑر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرود ،ﺑﮑﺗﺎش آﻧﺟﺎﺳت ،ھر ﮐﺟﺎ آزادی و آزادی
ﺑﯾﺎن ﮐﺳﯽ ﭘﺎﯾﻣﺎل ﻗدرت ﺣﺎﮐم ﺷود ،ﺑﮑﺗﺎش آﻧﺟﺎﺳت ،ھر ﮐﺟﺎ ﺑرای ﺷﮑم ﮔرﺳﻧﮫی ﻣردم ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺑﮫ راه
ﺑﯾﻔﺗد ،او آﻧﺟﺎﺳت ،ھر ﮐﺟﺎ ﭘﻠﯾس و ﻧﯾروی ﺳرﮐوب ﺑﺧواھد ﮐﺳﯽ را ﺑﺎ ﭼﻣﺎق ﻧﻘش زﻣﯾن ﮐﻧد ،او
آﻧﺟﺎﺳت .ﺑﮑﺗﺎش آﺑﺗﯾن ﻧﻣرده اﺳت.
در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﻗﺗل ﺑﮑﺗﺎش آﺑﺗﯾن ﺿﻣن ﮔراﻣﯾداﺷت ﯾﺎد اﯾن ﻋﺿو ﺳرﺑﻠﻧد ،ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑر ﺧواﺳت
ﻣﺑرم آزادی ﺑﯾﺎن ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺣﺻر و اﺳﺗﺛﻧﺎ ﺑرای ھﻣﮕﺎن ﭘﺎ ﻣﯽﻓﺷﺎرﯾم.
 ۱۵دی ۱۴۰۱
اداﻣﮫ اﻋﺗراﺿﺎت ﮐﺎرﮔران رﺳﻣﯽ ﺻﻧﻌت ﻧﻔت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋدم اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزد:
 -1ﺷورای ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﻋﺗراﺿﺎت ﮐﺎرﮔران ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﻔت:
ﺑﻧﺎ ﺑر اﺧﺑﺎر درﯾﺎﻓت ﺷده؛ ﮐﺎرﮐﻧﺎن رﺳﻣﯽ ﺳﮑوھﺎی ﮔﺎزی ﮐﮫ ﻣدﺗﯽ ﭘﯾش در اﻋﺗراض ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﺳﻘف
ﺣﻘوق،ﻋدم اﺟرای ﻣﺎده ۱۰و ﮐﺳر ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎی ﮔزاف ،از اراﺋﮫ ﮔزارش ﺗوﻟﯾد ﺧودداری ﮐرده ﺑودﻧد،
ﻣﺟددا از روز ﮔذﺷﺗﮫ ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ﭼﮭﺎردھم دی در اﻗداﻣﯽ ھﻣﺎھﻧﮓ در اﻋﺗراض ﺑﮫ روﯾﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن
وزارﺗﯽ و دﺧﺎﻟتھﺎی ﺑﯾﺟﺎی ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾران اﻋم از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس ،ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺗﺧداﻣﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ و ارﮐﺎن ﺑﯽرﺑط در وزارت ﻧﻔت ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ ﺑرطرف ﺷدن ﮐﺎﻣل

ﻣﺷﮑﻼت از ارﺳﺎل ﮔزارش ﺗوﻟﯾد ﮔﺎز و ﻣﯾﻌﺎﻧﺎت ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺷرﮐت ﻧﻔت و ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻧوﺑﯽ ﺳر ﺑﺎز
زﻧﻧد.
اﯾن ھﻣﮑﺎران ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﻣرﺟﻊ اراﺋﮫ ﮔزارﺷﺎت ﺗوﻟﯾد ،ﺳﮑوھﺎی ﮔﺎزی ھﺳﺗﻧد و ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺑﮫ ﮔزارﺷﺎت
ﻓﯾﮏ واﺣد ﻧظﺎرت ﺑر ﺗوﻟﯾد اﺳﺗﻧﺎد ﻧﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋددﺳﺎزی اﺳت و اراﺋﮫ ﮔزارش رﻧدوم از ﺗوﻟﯾد
روزھﺎی ﭘﯾﺷﯾن اﺳت.
ﺷورای ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﻋﺗراﺿﺎت ﮐﺎرﮔران ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ﺿﻣن ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﻋﺗﺻﺎب ﺑﮫ ﺷﮑل ﺳراﺳری در ھﻣﮫ
ﺑﺧش ھﺎی ﻧﻔت از اﯾن اﻗدام ھﻣﮑﺎران رﺳﻣﯽ ﺣﻣﺎﯾت و اﻋﻼم ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -2اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺳﺑﮏPOGC
ھﻣﮑﺎران ﮔراﻣﯽ درود
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﮑوھﺎی ﮔﺎزی ﮐﮫ ﻣدﺗﯽ ﭘﯾش در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺷدن ﺣﻖ ﺧود ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺳﻘف ﺣﻘوق،
ﻣﺎده ۱۰و ﻣﺎﻟﯾﺎت ،از اراﺋﮫی ﮔزارش ﺗوﻟﯾد ﺧودداری ﮐردﻧد ،ﻣﺟددا از روز ﮔذﺷﺗﮫ در اﻗداﻣﯽ ھﻣﺎھﻧﮓ
در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺗرک ﻓﻌل ﻣﺳﺋوﻟﯾن وزارﺗﯽ و دﺧﺎﻟتھﺎی ﺑﯾﺟﺎی ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾران اﻋم از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس،
ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺗﺧداﻣﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ و ارﮐﺎن ﺑﺎرﺑط و ﺑﯽرﺑط ﻣﻣﻠﮑت ،ﺑرآن ﺷدهاﻧد ﺗﺎ
ﺑرطرف ﺷدن ﮐﺎﻣل ﻣﺷﮑﻼت از اراﺋﮫی ﮔزارش ﺗوﻟﯾد ﺳر ﺑﺎز زﻧﻧد.
ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﻧد ھﻣﮑﺎران دﻟﯾر و درﯾﺎدل ﻣﺎ ،ﺑدﻟﯾل اﻧﺗﻔﺎع ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣردم از اﻧرژی اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد در ﺷراﯾط
ﺗوﻟﯾد ﭘﺎﯾدار ﺧﻠﻠﯽ وارد ﻧﺧواھﻧد ﮐرد ﻓﻘط در ﻣرﺣﻠﮫی اول اﻋﺗراض ،ﮔزارش ﻣﯾزان ﺗوﻟﯾد ﮔﺎز را اراﺋﮫ
ﻧﻣﯽدھﻧد ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن در ﮐﻣﺎل ﺑﯽﺧﯾﺎﻟﯽ از ﭘﯾﮕﯾری و اﺟرای ﻗواﻧﯾن ،ﮔزارﺷﯽ ﻧﻣﯽدھﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن اﻋﻼم ﺷد ﺗﻧﮭﺎ ﻣرﺟﻊ اراﺋﮫی ﮔزارﺷﺎت ﺗوﻟﯾد ،ﺳﮑوھﺎی ﮔﺎزی ھﺳﺗﻧد و ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺑﮫ ﮔزارﺷﺎت
ﻓﯾﮏ واﺣد ﻧظﺎرت ﺑر ﺗوﻟﯾد اﺳﺗﻧﺎد ﻧﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋددﺳﺎزی اﺳت و اراﺋﮫی ﮔزارش رﻧدوم از ﺗوﻟﯾد
روزھﺎی ﭘﯾﺷﯾن!
ﻧﺎﭘدﯾدﺳﺎزی ﻗﮭری آﻻن وﯾﺳﯽ داﻧشآﻣوز  ۱۶ﺳﺎﻟﮫ
آﻻن وﯾﺳﯽ داﻧشآﻣوز  ۱۶ﺳﺎﻟﮫ اھل ﺷﮭر ﺟواﻧرود در ﺟرﯾﺎن دﺳﺗﮕﯾریھﺎی ﮔﺳﺗرده اﺧﯾر روز
ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  ۱۴دیﻣﺎه  ۱۴۰۱ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺷﮭر ﺟواﻧرود ﺑﺎزداﺷت و ﺑﮫ ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯽ
ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﺳت.
آﻻن وﯾﺳﯽ ﭘﺳر داﯾﯽ ﺑﮭﺎء اﻟدﯾن وﯾﺳﯽ داﻧشآﻣوز  ۱۶ﺳﺎﻟﮫ از ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﺧﯾزش ﺳراﺳری در ﺷﮭر
ﺟواﻧرود اﺳت.
اﻧﺗﻘﺎل ﻧﺎزﯾﻼ ﻣﻌروﻓﯾﺎن ﺧﺑرﻧﮕﺎر و داﻧﺷﺟوی داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻼﻣﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
ﻧﺎزﯾﻼ ﻣﻌروﻓﯾﺎن ،ﺧﺑرﻧﮕﺎر و داﻧﺷﺟوی داﻧﺷﮕﺎە ﻋﻼﻣﮫ ﮐﮫ روز  ۸آﺑﺎن ﭘس از اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺧود ﺑﺎ
اﻣﺟد اﻣﯾﻧﯽ )ﭘدر ﻣﮭﺳﺎ اﻣﯾﻧﯽ( ﺑﺎزداﺷت ﺷده ﺑود ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  ۱۴دی ،در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن دادﮔﺎە

رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎﺗش ،ﺑر اﺛر ﻓﺷﺎرھﺎی رواﻧﯽ و ﺷﮑﻧﺟﮫھﺎی روﺣﯽ ،ﺑﯾﮭوش و ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﻔﺗﺢ
وراﻣﯾن ﻣﻧﺗﻘل ﺷد.
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود اﯾﺷﺎن ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﺑﻌد ﺑدون ھﯾﭻ ﺷﮑﻠﯽ از ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ و ﺑررﺳﯽ ،ﺑﮫ زﻧدان ﺑرﮔرداﻧده ﺷد.
اﻓزاﯾش ﻧﮕراﻧﯽھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر ﺑر ﻣﺣﻣد ﺷﺑﺎھﺗﯽ ،ﻓﻌﺎل ﺻﻧﻔﯽ داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﻋﻠﯾرﻏم ﮔذﺷت ﯾﮑﻣﺎه از ﺑﺎزداﺷت ﻣوﻗت ﻣﺣﻣد ﺷﺑﺎھﺗﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﺧﺑری از آزادی وی در دﺳت ﻧﯾﺳت.
اﯾن ﻣوﺿوع ،اﺣﺗﻣﺎل اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر ﺑر اﯾن داﻧﺷﺟو را ﺗﻘوﯾت ﮐرده و ﺑﺎﻋث ﻧﮕراﻧﯽ ﺧﺎﻧواده و
ھمداﻧﺷﮕﺎھﯽھﺎی او ﺷده اﺳت.
ھﻔﺗﮫی ﭘﯾش ﻧﯾز ،ﻋﻠﯽ ﺷﺑﺎھﺗﯽ ،ﺑرادر اﯾن ﻓﻌﺎل ﺻﻧﻔﯽ-داﻧﺷﺟوﯾﯽ در ﺻﻔﺣﮫی اﯾﻧﺳﺗﺎﮔراﻣﯽ ﺧود اﻋﻼم
ﮐرد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧﺑری از آزادی ﻣﺣﻣد ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھﻧوز ﺧﺎﻧواده اطﻼع دﻗﯾﻘﯽ از ﻣﺣل ﻧﮕﮭداری و ﻧﮭﺎد
ﺑﺎزداﺷت ﮐﻧﻧده او در اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارﻧد .
ﻣطﺎﺑﻖ اﯾن ﭘﺳت ،ﻋﻠﯾرﻏم وﻋدهی ﻣﻼﻗﺎت و ﻣراﺟﻌﮫی ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه اوﯾن ،ﻣﺳﺋوﻟﯾن
ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ،ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻧﮕﮭداری ﻣﺣﻣد ﺷﺑﺎھﺗﯽ در اﯾن ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه را اﻧﮑﺎر ﮐرده و ﺑﺎﻋث ﺳردرﮔﻣﯽ
و ﻧﮕراﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺧﺎﻧواده ،درﺑﺎرهی وﺿﻌﯾت اﯾن داﻧﺷﺟو ﺷدهاﻧد .
ﻣﺣﻣد ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﻓﻌﺎل ﺻﻧﻔﯽ-داﻧﺷﺟوﯾﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ،روز  ۱۶آذر درون داﻧﺷﮕﺎه در ﺣﺿور ﻋﻠﯾرﺿﺎ
وﺟﮭﯽ ،ﺑﺎ ﺿربوﺷﺗم ﺷدﯾد و اﯾﺟﺎد ارﻋﺎب ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﺣراﺳت رﺑوده و ﺑﮫ اﺗﺎﻗﮏ ﺣراﺳت
داﻧﺷﮕﺎه ﻣﻧﺗﻘل ﺷد .وی ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻌد ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺧﺎرج از داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺣوﯾل داده ﺷد .داﻧﺷﺟوﯾﺎن
داﻧﺷﮑدهی ﻋﻠوماﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘس از آن ﺑﺎ ﺻدور ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ و ﺗﺣﺻن ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷت ھﻣراه ﺑﺎ ﺿرب و ﺷﺗم اﯾن
ﻓﻌﺎل ﺻﻧﻔﯽ اﻋﺗراض ﮐردﻧد و ھﻣﮑﺎری ﻋرﯾﺎن و ﻣﺷﺗرک ﻣﺳﺋوﻟﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺟﮭت ﺑﺎزداﺷت و
ﺗﺣوﯾل وی ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ را ﺷدﯾدا ﻣﺣﮑوم ﮐردﻧد .
ﺑﺎزداﺷت داﻧﺷﺟو در درون داﻧﺷﮕﺎه ﺟز ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﻣﺳﺋوﻟﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ﺑﺎزداﺷت و ﺳﻼﻣت اﯾن ﻓﻌﺎل ﺻﻧﻔﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑرﻋﮭدهی ﻣﺳﺋوﻟﯾن داﻧﺷﮕﺎه از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺣﻣد ﻣﻘﯾﻣﯽ و ﻋﻠﯾرﺿﺎ
وﺟﮭﯽ اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ،ﺗﺎﮐﻧون ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﭘﯾﮕﯾری و ﺗﻼش
ﺟدیای ﺟﮭت آزادی اﯾن داﻧﺷﺟو ﻧﮑردهاﻧد.
آزادی ﻣوﻗت ﻧﺎزﻧﯾن ﮐﯾﺎنﺑﺧت ﺑﮫ ﻗﯾد وﺛﯾﻘﮫ
ﻧﺎزﻧﯾن ﮐﯾﺎنﺑﺧت داﻧﺷﺟوی ﮔراﻓﯾﮏ داﻧﺷﮕﺎه ھﻧر ﺗﺑرﯾز ﮐﮫ در روز ۸آذر ﺑﺎزداﺷت ﺷده ﺑود۱۴ ،دی ﺑﮫ
ﻗﯾد وﺛﯾﻘﮫ از زﻧدان ﻣرﮐزی ﺗﺑرﯾز آزاد ﺷد.
آزادی ﻣوﻗت ﻣﺣﻣدﻣﮭدی ﺑﺻﯾرتﻧژاد ﺑﮫ ﻗﯾد وﺛﯾﻘﮫ
ﻣﺣﻣدﻣﮭدی ﺑﺻﯾرتﻧژاد داﻧﺷﺟوی ﻣﮑﺎﻧﯾﮏ داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠم و ﺻﻧﻌت ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۵آﺑﺎن ﺑﺎزداﺷت ﺷده
ﺑود ۱۲ ،دی ﺑﮫ ﻗﯾد وﺛﯾﻘﮫ آزاد ﺷد.
آزادی ﻣوﻗت ﻓﺎﺋزه ﻋﺑدیﭘور ﺑﮫ ﻗﯾد وﺛﯾﻘﮫ  ۳۰۰ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎﻧﯽ

ﻓﺎﺋزه ﻋﺑدیﭘور داﻧشآﻣوﺧﺗﮫ رﺷﺗﮫ ﻋﻠوم ﺳﯾﺎﺳﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻼﻣﮫ و داﻧﺷﺟوی ارﺷد رواﺑط ﺑﯾناﻟﻣﻠل
داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺎزﻧدان ﮐﮫ در روز ﯾﮏ آذر ﺑﺎزداﺷت ﺷده ﺑود ،اﻣروز۱۵ ،دی ،ﺑﮫ ﻗﯾد وﺛﯾﻘﮫ  ۳۰۰ﻣﯾﻠﯾون
ﺗوﻣﺎﻧﯽ از زﻧدان ﮔرﮔﺎن آزاد ﺷد.
ﺑﺎزداﺷت و ﺑﯽﺧﺑری از وﺿﻌﯾت ﺳﻣﯾﮫ ﻣﻌﺻوﻣﯽ دﺑﯾر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
ﺳﻣﯾﮫ ﻣﻌﺻوﻣﯽ  ۳۸ﺳﺎﻟﮫ ،اھل ﮐرج ،دﺑﯾر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻣﺎدر ﮐودﮐﯽ  ۹ﺳﺎﻟﮫ ۶۱ ،روز ﭘﯾش۱۲ ،
آﺑﺎن طﺑﻖ ﻋﺎدت ھﻣﯾﺷﮕﯽ ھر ھﻔﺗﮫ ﺳر ﺧﺎک ﺑرادر ،ﭘدر و ﻣﺎدرش ﻣﯽرﻓت ﮐﮫ ﺑﯽ ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﻓﻘط ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﺣﺿور در ﻣﺣل ﭼﮭﻠم ﺣدﯾث ﻧﺟﻔﯽ ﺑﺎزداﺷت و ﺑدون ﺣﻖ داﺷﺗن وﮐﯾل ھماﮐﻧون در زﻧدان
ﮐﭼوﯾﯽ ﮐرج اﺳت و ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﭘذﯾرش وﺛﯾﻘﮫاش ھم ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﺳﻣﯾﮫ ﻣﻌﺻوﻣﯽ در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺷراﯾط زﻧدان و ﻣدت زﻣﺎن طوﻻﻧﯽ ﺑﺎزداﺷت ،ﻧﭘذﯾرﻓﺗن وﮐﯾل و ﺗﻌﯾﯾن
ﻧﺷدن وﺛﯾﻘﮫ ،ھﻣراه ﺑﺎ  ۱۴زﻧداﻧﯽ زن دﯾﮕر در اﯾن زﻧدان اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا ﮐردهاﻧد.
ﺣﻣﯾد ﺟﻌﻔری ﻧﺻرآﺑﺎدی در دادﮔﺎه ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻣوارد ﺟدﯾد و در ﻣﺟﻣوع دو دادﮔﺎه ﺑﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ۵
ﺳﺎل ﺣﺑس ﻣﺣﮑوم ﺷد
ﺣﻣﯾد ﺟﻌﻔری ﻧﺻرآﺑﺎدی ،ﻣﻌﻠم ،ﻧوﯾﺳﻧده و ﻣرﺑﯽ ﻓوﺗﺑﺎل در ﮐﺎﺷﺎن ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۷ﻣﮭر  ۱۴۰۱در
ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎزداﺷت ﺷده ﺑود در دادﮔﺎه ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ  ۳ﺳﺎل ﺣﺑس ،ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﻗﺑﻠﯽ در دادﮔﺎه
اﻧﻘﻼب ،ﻣﺣﮑوم ﺷد .او ﺑﮫ ﺟرم ﻧوﺷﺗن و اﻧﺗﺷﺎر ﻣطﻠب در ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی در ﻣﺟﻣوع ﺑﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ۵
ﺳﺎل ﺣﺑس ﻣﺣﮑوم ﺷده اﺳت .وی ﮐﮫ در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﮫ  ۱۵ﻣﺎه و ﯾﮏ روز ﺣﺑس ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺗوھﯾن ﺑﮫ
رھﺑری ۷ ،ﻣﺎه و ﯾﮏ روز ﺣﺑس ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ۲ ،ﺳﺎل ﻣﻣﻧوع اﻟﺧروﺟﯽ ،اﻧﻔﺻﺎل از ﺧدﻣت
و ﻣﺣروﻣﯾت از ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣﮑوم ﺷده ﺑود ،در دادﮔﺎه ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻣوارد ﺟدﯾدی ﻣﺣﮑوم ﺷده
اﺳت .در دادﮔﺎه ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ اﺧﯾرا ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺑﮫ وی اﻋﻼم ﺷده اﺳت ﺑﮫ  ۲ﺳﺎل ﺣﺑس ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻧﺷر
اﮐﺎذﯾب و  ۱ﺳﺎل ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺗﻣرد از دﺳﺗور ﻣﺎﻣور ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣﺣﮑوم ﺷده اﺳت .ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز
ﻣﯾزان ﻗﺎﺑل اﺟرای اﯾن اﺣﮑﺎم ﺑﮫ وی اﻋﻼم ﻧﺷده اﺳت.
ﻣﺻﺎدﯾﻖ ﺟرم ھﺎی ﻧﺳﺑت داده ﺷده ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻠم دﻟﺳوز و ﻧوﯾﺳﻧده ،ﺻرﻓﺎ دﺳت ﻧوﺷﺗﮫھﺎ و ﺷﻌرھﺎی
اوﺳت ﮐﮫ در طول ﺳﺎﻟﯾﺎن ﺗوﺳط او ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده و در ﺻﻔﺣﺎت ﺷﺧﺻﯽ وی و ﮔروەھﺎی ﻣﺟﺎزی از
ﺟﻣﻠﮫ در ﻓﯾﺳﺑوک ،واﺗس اپ و ﺗﻠﮕرام ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت .ﺟﺎﻟب اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از اﺗﮭﺎﻣﺎت وی از
ﺟﻣﻠﮫ ﺗوھﯾن ﺑﮫ رھﺑری ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼت ھﺎی وی در ﮔروەھﺎی ﮐوﭼﮏ دوﺳﺗﺎن و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑوده اﺳت!
او ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ در ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزداﺷت ﺻرﻓﺎ از ﻣﺎﻣوران درﺧواﺳت ﺣﮑم و ﻋﻠت ﺑﺎزداﺷت ﮐرده و
ھﻣﭼﻧﯾن ﺧواھﺎن اطﻼع ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ از دﺳﺗﮕﯾری وی ﺷده ﺑود ﺑﮫ ﺗﻣرد از دﺳﺗور ﻣﺎﻣور ﻣﺗﮭم و ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﻋﻠت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﺑس درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت!
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن روزھﺎ ﺑﺎ ﺣﮑم ھﺎی ﻋﺟﯾب ﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای ﻣﺗﮭﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣواﺟﮭﮫ ھﺳﺗﯾم ،در
ﮐﺎﺷﺎن ﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺟﯾبﺗر اﺳت؛ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﮑمھﺎی ﺑﯽ دﻟﯾل ،ﺣﺗﯽ ﺑراﺳﺎس ﻗواﻧﯾن و روال
ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣوﺟود در ﺑﻘﯾﮫ ﮐﺷور روﺑرو ھﺳﺗﯾم!
ﺣﻣﯾد ﺟﻌﻔری ،در دوران داﻧﺷﺟوﯾﯽ در دھﮫ  ۸۰ﻧﯾز ﺑﮫ اﺗﮭﺎم اﻧﺗﺷﺎر ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯾم
در زﻧدان اوﯾن ﻣﺣﺑوس ﺑوده اﺳت.
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