
 نسبت به قتل موشکی هواپیمای اوکراینی  98روز شمار اعتراضات دی ماه  نامه  ژه یو

 :1398دی ماه  21شنبه –

 تکنیک تهراندانشگاه پلی +

تکنیک تهران در دانشگاه،صدها نفر  دانشجویان پلی    دی ماه،در ادامه تجمع  21بعد از ظهر روز شنبه  

سرنشینان هواپیمای     ذاشتن اعتراضشان نسبت به قتل برای بنمایش گ   از اهالی تهران منجمله جوانان 

دانشگاه   این  مقابل  هایشان  خانواده  با  وهمدردی  باختگان  جان  این  خاطره  اوکراینی،گرامیداشت 

درخیابان حافظ تجمع کردند ولحظه به لحظه برتعدادشان افزوده می شد وسپس با سردادن شعار هایی   

 .ایی کردند کالج وولی عصر راهپیم  بطرف چهار راه 

بسوی   انتظامی  نیروهای  که  است  ها حاکی  پیدا کرد وگزارش  ادامه  تاشب  نفره  تجمع چندهزار  این 

 .تجمع کنندگان گاز اشک آورشلیک کردند 
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 خیابان آزادی –دانشگاه صنعتی شریف   +

دردانشگاه صنعتی شریف و مقابل سردرش در خیابان آزادی  دی،تجمع مشابهی    21عصر روز شنبه  

 .باشرکت دانشجویان وجمعی از اهالی تهران برگزارشد 
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 خیابان انقالب  –دانشگاه تهران  +

شنبه   روز  مشابهی    21غروب  اعتراضی  تجمع  شاهد  نیز  تهران  دانشگاه  ،مقابل  انقالب  دی،خیابان 

 .باشرکت دانشجویان وجمعی از اهالی پایتخت بود 
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 دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران  +

دی نیز،جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران با تجمع در پردیس هنرهای زیبای    21شنبه    ظهر روز

هایی از سرنشینان به قتل رسیده هواپیمای اوکراینی  دانشگاه تهران روشن کردن شمع ، و نصب عکس 

با   یادشان را گرامی داشتند و یکی از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران با نواختن ساز 

 .خانواده ها و بازماندگان این فاجعه انسانی همدردی کرد 

 

 دانشگاه عالمه طباطبایی تهران +

تهران با تجمع،روشن کردن  دی،دانشجویان دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی  21روز شنبه  

خانواده   با  همدردی  و  رسیدگان  قتل  به  این  خاطره  گرامیداشت  با  هایی  نوشته  دست  ونصب  شمع 

بنمایش   الپوشانی  برای  بعدش  پراکنی  ودروغ  هولناک  جنایت  این  به  نسبت  را  اعتراضشان  هایشان 

 .گذاشتند 

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر +

دانشجویا   21روز شنبه   دانشگاه صنعتی خواجه دی،جمعی از  تعدادی  ن  نصیرالدین طوسی باهمراهی 

از بستگان جانباختگان هواپیمای اوکراینی باتجمع در دانشکده مکانیک این دانشگاه وبرافراشتن دست  

جنایت   این  مسببان  به  نسبت  را  اعتراضشان  عزیزان  این  خاطره  گرامیداشت  ضمن  هایی  نوشته 

 .ش گذاشتند هولناک ودروغ پردازی هایشان بنمای

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  +

دی(، جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با تجمع و روشن کردن شمع  21شنبه شب)

با خانواده   و گذاشتن گل و عکس   داشته وهمبستگیشان را  یادشان را گرامی  قتل رسیده  به  عزیزان 

 .هایشان اعالم کردند 

 ( زندران)بابلسردانشجویان دانشگاه ما+

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2021/01/photo_2021-01-10_14-20-07.jpg


های مازندران دربابلسرباتجمع وروشن کردن شمع یاد  دی(،جمعی از دانشجویان دانشگاه 21شنبه شب )

 .های آنان ابراز همدردی کردند باختگان این فاجعه را گرامی و با خانوادهجان 

 دانشگاه فردوسی مشهد  +

چهارشنبه   روز  مش  21عصر  فردوسی  دانشگاه  دانشجویان  از  دانشکده  دی،جمعی  در  تجمع  با  هد 

سردادن   با  رسیده  قتل  به  عزیزان  یاد  گرامیداشت  شمع،ضمن  کردن  روشن  و  دانشگاه  این  مهندسی 

 .شعارهایی اعتراضشان را نسبت به این جنایت،دروغ پردازی ها ومسببانشان بنمایش گذاشتند 

 ……تجمعات دراصفهان، بندرعباس،سنندج،رشت،الهیجان،همدان و+

گزارشات، برای  آخرین  تجمعاتی  برپایی  از  حاکی  اجتماعی  های  درشبکه  ویدئوهای  و  تصاویر 

گرامیداشت خاطره به قتل رسیدگان واعتراض به این جنایت هولناک ودروغ پردازی های پس از آن  

 .در شهرهای مختلف کشور منجمله دراصفهان، بندرعباس،سنندج،رشت،الهیجان،همدان می باشد 

 .ش موفق به جمع آوری گزارشات دقیقی نشدیم متاسفانه تا تنظیم این گزار

 :شعارها یی که امروز وامشب در تهران وشهرستان ها سرداده شد

 «استعفا استعفا  ی کل قوا فرمانده»

 «استعفا استعفا    مسئول بی کفایت »

 «محاکمه الزم است   استعفا کافی نیست »

 «مرگ بر دروغگو»

 «بترسید بترسید ما همه با هم هستیم»

 «ی آبان ماست نفر کشته  1500»

 «ننگ ما ننک ما صدا و سیمای ما»

 «سپاهی حیا کن / مملکتو رها کن»

 «فریاد!فریاد! از این همه بیداد »

 «عامل ننگ ملت  سپاە بی کفایت »

 «خامنه ای به هوش باش ما ملتیم نه اوباش »

 «رهبرشم خائنه   سلیمانی قاتله »

 «عامل قتل ملت  بسیجی بی غیرت  »



 «دروغ میگن آمریکاست  همینجاست    دشمن ما »

 «این همه سال جنایت مرگ بر این والیت »

 «!جمهوری اسالمی نمی خوایم! نمی خوایم»

 «انتقام سخت رو از من و تو می گیرن »

 «!به من نگو فتنه گر! فتنه تویی ستمگر»

 «داعش ما شمایی  دیکتاتور سپاهی »

 «رهبر الدنگ ما  ننگ ما ننگ ما »

 «مملکتو رها کن کن   ای حیا خامنه »

 «سپاه جنایت می کند رهبر حمایت می کند »

 «مرگ بر دیکتاتور»

 «توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه»

 :1398دی ماه  22یکشنبه  –

 :تهران+

 :میدان آزادی*

با موردتهدید قرار گرفتن از طرف نیروهای  22روز یکشنبه   دی،علیرعم ایجاد جو رعب و وحشت 

نیروهای امنیتی،انتظامی ویگان ضد شورش در خیابان های تهران چندهزارنفر در  امنیتی واستقرار  

گرامیداشت  وضمن  زدند  تجمع  به  دست  آزادی  و     میدان  اوکراینی  هواپیمای  رسیدگان  قتل  به  یاد 

همبستگی با خانواده هایشان با سردادن شعارهایی اعتراضشان را نسبت به مسببان اصلی این فاجعه  

 .هانکاری پس از آن بنمایش گذاشتند ودروغگویی وپن

نقاط   .نیروهای سرکوب در برخی  تجمعات پراکنده نیز در خیابن های تهران نیز گزارش شده است 

مورد   را  معترضین  از  تعدادی  باتوم  با  وهمچنین  کردند  پرتاب  آور  اشک  کاز  کنندگان  تجمع  بسوی 

 .ضرب وشتم قرار دادند 

 :دانشگاه بهشتی*

بهشتی با تجمع مقابل دانشکده     دی ماه،بیش از هزار نفر از دانشجویان دانشگاه   22ظهر روز یکشنبه  

مدیریت و حسابداری این دانشگاه دست به تجمع زدند وبا سردادن شعارهایی اعتراضشان را نسبت به  

 .این جنایت بنمایش گذاشتند 



دانشکده در  دانشگاه  این  پزشکی  علوم  دانشجویان  پرستار همچنین  پزشکی،  داروسازی  های  ی، 

 .اجتماعات جداگانه ای برپا کردند 

با سردادن   اند ودانشجویان  دانشجویان معترض درگیر شده  با  بسیجی  بنابه گزارشات منتشره،عوامل 

 .بی شرف«و…درمقابلشان ایستادگی کردند    شعارهایی منجمله »دروغگو دروغگو«،»بی شرف 

 :دانشگاه علم و صنعت تهران *

یکشنبه   روز  صنفی  دی  22عصر  شورای  فراخوان  به  تهران  صنعت  و  علم  دانشگاه  ،دانشجویان 

 .دانشجویان دانشگاه پاسخ مثبت دادند ودست به تجمع اعتراضی درهمین رابطه زدند 

 .گزارشات منتشره درشبکه های اجتماعی حاکی از در گیر شدن بسیجی ها با معترضین می باشد 

بترسید ما همه باهم هستیم« وخواندن سرود  بنابهمین گزارشات،دانشجویان با سردادن شعار» بترسید 

 .یاردبستانی دربرابرشان مقاومت کردند وفراریشان دادند 

فراخوان شورای صنفی دانشجویان دانشگاه “علم و صنعت” تهران به همایش گرامیداشت کشتگان  

 :موشک اندازی سپاه پاسداران

 ها زده شعله در چمن، در شب وطن، خون ارغوان 

 ها انگ شورافکن، تا سحر بزن، شعله تا کران تو ای ب

 شکستگان، آرمیده طوفان که در خون خستگان، دل 

 به آیندگان نگر، در زمان نگر، بردمیده طوفان 

 .است هایش عزادار شده وطن دادن هم دانشگاه علم و صنعت در غم از دست 

  ۵کیف، ساعت  -مای تهرانبه یاد تمامی عزیزان از دست رفته، در پی شلیک موشک پدافند به هواپی

 .شویمتئاتر روباز دانشگاه، دور هم جمع می در آمفی ( ۲۲/ ۱۰/ ۹۸عصر روز یکشنبه ) 

۹۸.۱۰.۲۱ 

هنرهای  * پردیس  طوسی،  نصیر  خواجه  طباطبایی،  عالمه  شریف،  امیرکبیر،صنعتی  های  دانشگاه 

نسبت   دانشجویان  اعتراضی  تجمع  شاهد  روز  دومین  برای  هم  تهران  دانشگاه  فاجعه  زیبا  این  به 

 .انسانی بود

دانشجویان این دانشگاه ها با روشن کردن شمع،سرود خوانی،نواختن آهنگ وسردادن شعارهایی فریاد  

 .اعتراضشان را بلند کردند 

ریزی شده بود، در حالی برگزار شد که بیش از  امتحانات امروز دانشگاه امیرکبیر که از قبل برنامه 

دان200 این  دانشجویان  از  جلسه  نفر  به  رفتن  از  کامپیوتر  و  ریاضی  دانشکده  مقابل  تجمع  با  شگاه 

 .ای امتحانات شدند امتحان سرباز زدند و خواستار تعویق یک هفته 



 دانشگاه تربیت مدرس تهران *

شنبه   درهمین    21روز  اعتراضی  تجمع  به  دست  هم  تهران  مدرس  تربیت  دانشگاه  دی،دانشجویان 

 .رابطه زده بودند 



 

 :اصفهان+
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 :سی وسه پل*

 .راضی جمعی از اهالی اصفهان بود اعت  دی(، سی وسه پل شاهد تجمع 21شنب شب)

 دانشگاه های صنعتی وعلوم پزشکی اصفهان*

یکشنبه   مقابل  22روز  را  اعتراضی  تحمع  اصفهان  پزشکی  وعلوم  صنعتی  دانشگاه  دی،دانشجویان 

 .ساختمان اداری این دانشگاهبرپاکردند وبا سردادن شعارهایی اعتراضشان را بنمایش گذاشتند 

 :اراک وارومیه+

روز  براساس   هم  وارومیه  اراک  های  دانشگاه  اجتماعی،دانشجویان  های  درشبکه  منتشره  ویدئوها 

 .دی دست به تجمع زدند 22یکشنبه 

 :اهواز+

جمعی از اهالی اهوازدر کتابخانه مرکزی این شهر تجمع کردند ومورد حمله نیروهای سرکوب قرار  

 .گرفتند 

 :تبریز+

 :دانشگاه تبریز *

یکشنبه   یار  دی،دانشجوی22روز  منجمله  سرودها  خواندن  وبا  زدند  تجمع  به  تبریزدست  دانشگاه  ان 

 .دبستانی وسردادن شعارهایی اعتراضشان را بنمایش گذاشتند 

 :دانشگاه هنر اسالمی *

دی ، دانشگاه هنر اسالمی تبریزهم شاهد تجمع اعتراضی دانشجویان با سرود خوانی  22روز یکشنبه  

 .د منجمله مرغ سحر وسردادن شعارهابو

گزارش ها حاکی از دخالت یگان ویژه ضد شورش دراین دانشگاه ومقاومت دسته جمعی دانشجویان  

 .در مقابلشان بود 

 :شیراز+

 :معالی آباد*

یکشنبه   وازجمله    22روز  زدند  رابطه  درهین  اعتراضی  تجمع  به  شیرازدست  آباد  معالی  دی،اهالی 

 «نه سید علی وقت رفت  شعار می داند: »این ماه ماه آخره  

 دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز  *

 .دی(، دانشکده مهندسی دانشگاه شیرازشاهد تجمع اعتراضی دانشجویان بود 21روزگذشته)



 :کرمانشاه+

تجمع دانشجویان در دانشگاه رازی کرمانشاه با دستگیری یکی از دانشجویان همراه شد ودانشجویان  

 :شعار میدادند 

 «رو پس بده بیشرف بیشرف دانشجو »

 :مشهد+

گذشته)* از  21شب  پارک  200دی(،بیش  در  تجمع وروشن کردن شمع  به  دست  اهالی مشهد  از  نفر 

 .باهنراین شهر زدند که با یورش نیروهای سرکوبگر روبرو شدند 

 .دی،جمعی از اهالی مشهد دست به تجمع اعتراضی در پارک ملت این شهر زدند 22روز یکشنبه *

 :همدان+

قتل دی،دانشجوی   21روز شنبه   به  نسبت  اعتراضی  تجمع  به  دست  بوعلی سینای همدان  دانشگاه     ان 

 .سرنشینان هواپیمای اوکراینی زدند 

شهرهای   در  اعتراضی  تجمعات  برپایی  از  حاکی  منتشره  های  فیلم  و  تصاویر 

و….روزیکشنبه   ،یزد  ،قزوین  تهران  می  22آمل،بابل،رشت،زنجان،سنندج،سمنان،شهرقدس  دی 

 .باشد

 :دی در دانشگاه ها وخیابان ها سرداده شد22وزیکشنبه  شعارهایی که ر

 «مرگ بر دیکتاتور»

 «کشته ندادیم که سازش کنیم رهبر قاتل رو ستایش کنیم»

بر    آخوند خائن، آواره گردی، خاک وطن را، ویرانه کردی، کشتی جوانان وطن مرگ بر تو ، مرگ »

 «تو

 «رهبر الدنگ ما ننگ ما ننگ ما »

 «سید علی وقت رفتنه ه  این ماه ماه آخر»

 «دیکتاتور سپاهی داعش ما شمایی»

 «داعش ما شمایی حکومت سپاهی »

 «دانشجو بیدار است از سیدعلی بیزار است »

 «سپاه جنایت می کند رهبر حمایت می کند »

 «توپ، تانک، اشک آور، دیگر اثر ندارد »



 «دانشجو كارگر اتحاد اتحاد »

 «ماتماشاگرنمیخواهیم بما ملحق شوید »

 «بترسید بترسید ما همه با هم هستیم»

 «سپاه بی کفایت عامل قتل ملت »

 «رو پس بده بیشرف بیشرف دانشجو »

 «دروغ می گن آمریکاست   دشمن ما همین جاست »

 «گر، فتنه تویی ستمگربه من نگو فتنه »

 «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه »

 «خوایم خوایم نمی نمی   حکومت سپاهی »

 «جوانان وطن الله دمیده عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟از خون »

 «آخوند به جاش گذاشتند     هامون رو کشتند نخبه »

 «مرگ بر اصل والیت فقیه »

بیانیه تشکلها و فعالین جنبش های اعتراضی در رابطه با سرنگونی هواپیمای مسافری توسط سپاه  *

 و تالش مقامات برای پنهانکاری حقیقت 

نفر تمام شد، شروع شده و به پیش می    176علیه جنایتی که به قیمت گرفتن جان  اعتراضی قدرتمند  

 .رود 

تمامی مسولین و مقامات حکومتی وقوع چنین حادثه هولناکی را سه روز تمام انکار و رسما” اعالم  

حادثه   وقوع  محل  سریع  خیلی  است.  داده  رخ  هواپیما  فنی  نقص  اثر  در  هوایی  سانحه  یک  کردند 

تا آثار آن از بین برود. رسانه های رسمی حکومتی هم وظیفه تبلیغ و توجیه این دروغ و   پاکسازی شد 

فشار    ، اجتماعی  های  شبکه  وجود  و  تکنولوژی  رشد  یمن  به  اما  گرفتند،  بعهده  را  فریبکاری 

، رسانه های مستقل  بیشتر،   افکارعمومی  کاری  پنهان  توان  از  و خارج  قوی  این     و وجود شواهد 

که  دروغگویی   شدند  اعتراف  به  مجبور  روز  سه  از  بعد  و  ماند  ناکام  حقیقت،  انکار  برای  تالش  و 

 .“اشتباه انسانی” باعث این فاجعه شده است 

ها در آبان ماه رخ داده بود، به  همان “اشتباهاتی” که از شلیک مستقیم به سر مردم معترض در خیابان 

 !ه منجر شد زدن هواپیمای مسافری و کشته شدن دهها انسان بیگنا

اما این نوع اعتراف هم نتوانست علت جنایت به وقوع پیوسته را الپوشانی کند، جامعه آرام ننشست و  

مردم خشمگین و عصبانی در تهران و برخی شهرستانها به خیابان ریختند و با نفرتی عمیق، عاملین  

 .اصلی و سازمانده جنایت را نشانه گرفتند 



دیماه در اعتراض به وقوع این فاجعه    21های تهران در شامگاه پنجشنبه  جوانان و دانشجویان دانشگاه

و دروغگویی مقامات در پنهان کردن آن ، دست به اعتراض و تجمع زدند که سریعا مورد حمایت  

 .وسیع جامعه قرار گرفتند 

و  مردم در شهرهای تهران، اصفهان، رشت، الهیجان، همدان و شیراز به خیزش دانشجویان پیوستند  

 .فریاد اعتراضشان را بلند کردند 

 .جامعه خواستار محاکمه و مجازات آمرین و عاملین اصلی این فاجعه هستند 

جامعه معرفی شوند تا در دادگاهی با صالحیت و مورد تایید     آمرین و مسببین اصلی جنایت باید به

 .افکارعمومی محاکمه و مجازات شوند 

با  با تمام احترام  تشییع شده و     حضور گسترده مردم در یک همبستگی سراسری  پیکرهای قربانیان 

برگزار   باشد،  می  جانباختگان  شایسته  که  آنگونه   ، از حکومت  مستقل   ، باشکوه  گرامیداشت  مراسم 

 .گردد 

تظاهرات حق مردم است و تا معرفی شدن جنایتکاران و محاکمه آنان در دادگاه های مردمی باید بدون  

 .مزاحمتی از جانب نیروهای سرکوبگر ادامه داشته باشد هیچ گونه مانع و ایجاد 

و برابری طلب   آزادیخواه  دانشجویان، جوانان، و همه مردم  بازنشستگان،  وظیفه کارگران، معلمان، 

 .است با پیوستن به اعتراضات جاری تا رسیدن به نتیجه مطلوب به مبارزه خود ادامه دهند 

 :لیست اولیه امضاء کنندگان

 ي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه انجمن صنف-1

 سندیکای نقاشان البرز -2

 شورای بازنشستگان ایران -3

 جمعی از فعالین لغو کار کودک -4

 جمعی از فعالین کارگری سنندج -5

 بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون دور جدید اعتراضات مردمی *

د   ۲۱دیروز   مردم  و  دانشجویان  از  زیادی  تعداد  دنبال  دیماه  به  زدند.  اعتراض  به  دست  تهران  ر 

به سمت هواپیمای مسافربری که   نفر سرنشین آن کشته شدند    ۱۷۶اعتراف دولت به شلیک موشک 

موجی گسترده از التهاب و اعتراض در سراسر کشور در میان مردم برافروخته شد. این نارضایتی  

صنعتی شریف و امیرکبیر و دانشگاه    عمومی حوالی غروب در مقابل دانشگاه تهران و دانشگاه های

با   بالفاصله مردم  حادثه شد.  این  علیه مسببین  دادن شعار  اعتراض و سر  به  تبدیل  بابل  نوشیروانی 

که   است  آن  از  حاکی  خبرها  کشاندند.  وسیعتری  سطح  به  را  اعتراض  دانشجویان،  به  شدن  ملحق 



مشهد و شیراز مردم با سر دادن شعار  همزمان در دانشگاه همدان و در خیابان های رشت، اصفهان،  

 .علیه دولت و مسئولین دست به اعتراض زده اند 

آبانماه و در پس گرانی بنزین، تظاهرات های گسترده و وسیع سراسری مردم با خشونت و سبعیت هر  

چه تمامتر از سوی حاکمیت پاسخ گرفت و صدها نفر از جوانان این کشور کشته شدند. هزاران نفر  

و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. فضای شهرهای کشور به فضایی پادگانی تبدیل شد و با    دستگیر

قطع شبکه اینترنت دسترسی مردم به اخبار و اطالعات به کلی قطع گردید. موج دستگیری ها پس از  

ن  آن نیز به شکل گسترده تر ادامه پیدا کرد که هنوز از سرنوشت تعداد بسیار زیادی از دستگیرشدگا 

 .اطالعی در دست نیست 

 .تمامی این سرکوب گسترده تنها در مقابل مطالبه معیشت از سوی مردم صورت گرفت 

شاید تظاهرات خیابانی مردم معترض را بشود سرکوب کرد و مردم را موقتاً به خانه فرستاد اما مگر  

هیچ پاسخی به آن    میشود نان خواهی و پایه ای ترین مطالبات معیشتی جامعه را نیز سرکوب کرده و 

 نداد؟

اتفاقی که می افتد انباشته تر شدن این مطالبات بر بستر خشمی عظیم نسبت به سرکوبگران در الیه  

 .های مختلف جامعه خواهد بود 

خشم و نفرتی که از یک سو از فساد و دزدی و رانتخواری های یک سیستم تماماً مافیایی سرچشمه  

ت به حق مردمی علیه فقر و فالکت و بیکاری و گرانی های  میگیرد و از سوی دیگر که اعتراضا

 .روزافزون با وحشیانه ترین سرکوب ها روبرو میشود بر حدت و شدت آن افزوده میشود 

در پس اعتراضات اجتماعی آبان و سرکوب گسترده آن، جامعه متحمل فضای شدید جنگی و تهدیدات  

فضایی که در اثر جنگ افروزی های دولتها و  نظامی تحت تأثیر خطر شروع جنگ بین دولتها شد.  

نیروهایی شکل گرفت که هیچ ارتباطی به جامعه و مردم در ایران نداشته و ندارد و بالفاصله کشته  

 .شدن تعداد زیادی از انسان ها در هواپیما توسط پدافند هوایی ایرانی اتفاق می افتد 

عه تحمیل کرده است نه تنها کوچکترین پاسخی  حاکمیت بدون اعتنا به فقر و فالکتی که به آحاد جام 

برای خواست و مطالبات مردمی قائل نیست بلکه روز به روز بر دامنه تعرض به زیست و معیشت و  

امنیت زندگی ساکنین این جامعه می افزاید و اینجاست که مردم به تنگ آمده به خیابان آمده و اعالم  

 . ”می کنند که ” کشته ندادیم که سازش کنیم 

قطعاً این موج عظیم تحول خواهی در جامعه را سر باز ایستادن نیست و سرکوبگری و کشتار مردم  

هربار   و  بار  هر  و  کند  ساکت  را  مردمی  عظیم  جنبش  مقطعی  به صورت  تواند  می  تنها  معترض 

ند  سریعتر و گسترده تر از دفعات قبل سر بر خواهد آورد تا چنان تغییرات بنیادینی در جامعه رقم ز

 .که کل مناسبات اجتماعی متحول گردد 

طبقه کارگر در رأس جنبش عظیم مطالباتی مردم ایران علیرغم تمام سرکوب و کشتار تا تحقق کامل  

 .مطالبات معیشتی، اجتماعی و طبقاتی خویش از پا نمی نشیند 



ترده ی  شروع دور جدید اعتراضات مردمی اینبار از سر خونخواهی و اعتراض به کشتار و موج گس

و   ارعاب  و  که سرکوب  دهد  نشان می  این  و  است  زندانی کردن مردم سربرآورده  ها و  دستگیری 

 .کشتار دیگر نمی تواند جنبش عظیم اعتراضی جامعه را به محاق ببرد 

 بیست و دوم دیماه نود و هشت  -اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 های اخیر بیانیه کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز در مورد رویداد*

در پی حوادث غم انگیز اخیر که در کشور رخ داد، سایه سنگین غم و تراژدی هولناک مرگ، بر سر  

که زبان را تسلیم    ایران و ایرانیان فرو ریخت . جان باختن هموطنان دراین روزها آنقدر هولناک بود 

 . سکوت نموده و ناتوان از تسال هستیم

موطنان عزیزمان در سقوط هواپیما تا واژگونی و تصادف وسایل  همه این رویداد ها از جان باختن ه

عمومی  فشار   نقلیه  ،   و  کرمان  مراسم  در  تامین     جمعیت  در  ذیربط  مسئولین  درایتی  بی  از  نشان 

 . دارد   امنیت آحاد مردم 

اخیر اظهار تاسف     همو طنان در همه رویداد های   کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز از جان باختن 

خانواده های داغدار و ایرانیان عزیز عرض تسلیت داشته و با همه آنان ابراز همدردی     و به    دهنمو

 .می نماید، باشد که تسکینی باشد بر دل دلسوختگان

 در پایان خواهان شناسایی و محاکمه مسببین این رویدادها در دادگاه های مستقل وبی طرف می باشیم 

 کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز

۹۸/ ۱۰/۲۱ 

 کانون نویسندگان ایران:تسلیت

کشته  فاجعه یاد  آنها  شدگان  بازماندگان  به  باد!  گرامی  مسافری  هواپیمای  کردن  ساقط  انسانی  ضد  ی 

می  جان تسلیت  آن  امیدواریم  و  شده سبب گوییم  پرپر  این  های  از  دروغ  و  جنایت  بربستن  ساز رخت 

 .سرزمین شوند 

سرنشین به دالیل نامعلوم در آسمان جنوب تهران    ۱۷۶اینی با  دی هواپیمای اوکر  ۱۸روز چهارشنبه  

تبعه  ایران و شماری تبعه آتش گرفت و سقوط کرد. بیشتر مسافران  ی چند کشور دیگر بودند. از  ی 

های اول، مسئوالن نظامی و دولتی دلیل سقوط هواپیما را “نقص فنی” اعالم کردند و تا  همان ساعت 

آن اصرار داشتند. دلیلی که از سوی جهان پذیرفته نشد زیرا اسناد و دالیل  دی بر تبلیغ    ۲۱روز شنبه  

داد که سقوط هواپیما ناشی از نقص فنی نبوده است. روز شنبه ستاد کل نیروهای مسلح  دیگر نشان می 

با انتشار بیانیه اعالم کرد که سقوط هواپیمای خطوط اکراین به دلیل برخورد موشک پدافند و ناشی از  

انسان در آن    ۱۷۶ی انسانی” بوده است. در پی این اقرار معلوم شد که هواپیمای مسافربری که  “خطا

 .کشیدند مورد هدف موشک قرار گرفته است نفس می 

** 



های دروغ و نیرنگ بر افکار  انسان، موشک   ۱۷۶پس از شلیک موشک و انداختن هواپیما و کشتار  

دی بار  تا مگر  ایران و جهان شلیک شد  پاسخگویی طفره  عمومی  و  از اعالم حقیقت  گر “مسئوالن” 

به  شرایط  بار  این  اما  شود.  گونه روند؛  واقعیت  جایگزین  نتوانست  دروغین  سناریوهای  که  بود  ای 

 .”ناچار “شلیک” را پذیرفتند اما با “خطای انسانیبه 

بتوان فاجعه  ای  ۱۷۶ی کشتار  حتی اگر  داد پرسش  تقلیل  انسانی”  به “خطای  ن است که چه  انسان را 

 چیز این عامل را ممکن ساخته است؟ 

اندرکار بزرگ و  آنچه این “خطای انسانی” را ممکن کرد یکی هم شرایطی است که در آن هر دست 

پاسخ کوچک حکومت وظیفه  به  نیاز  و  اجبار  بیان مردم،  ،  آزادی  ندارد؛ سلب  برابر مردم  در  گویی 

های مستقل و  ها و رسانه هنگام ؛ ممنوعیت روزنامه ممانعت از دسترسی آزاد به اطالعات درست و ب

به  وابسته و گوش  به نشریات  دادن  انحصار رسانه میدان   ، دست  فرمان  در  دیداری و شنیداری  های 

دست  هر  به  را  امکان  این  مردم  بیان  آزادی  سلب  و  سرکوب  کال  و  “مسئول”  حکومت  و  کار  اندر 

خواهد انجام دهد؛ در مقابل، این امکان را از مردم  می دغدغه هرآنچه  دهد تا با خیال راحت و بی می

های مختلف یک  گیرد که زبان به پرسش بگشایند و پاسخ بخواهند. در چنین فضایی است که بخشمی

اگر  حکومت می  بازدارند.  به حقیقت  از دسترسی  آنها را  بگویند و  توانند چشم در چشم مردم دروغ 

ی ضد انسانی و رو شدن برخی اسناد آن نبود بسا که حقیقت همچنان  المللی این فاجعهوجه تقریبا بین 

هایی از واقعیت که خود صورتی از  ماند. “آزادی بیان” دیگران و افشای تکه ی ابهام باقی می در پرده

پراکنی ، سه روز تالش برای پنهان کردن حقیقت،  آزادی بیان است، موجب شد پس از سه روز دروغ 

به  برای مسلط کردن سناریوی  ی مطبوعات و رسانه توپخانه   کارگیری سه روز  دولتی  وابسته و  های 

ی ساتر  کم در مورد این فاجعه، دیگر آن پردهفرمایشی ، دریابند که سانسور و سلب آزادی بیان، دست 

 .اند. ناچار لب به اعتراف گشودند شدههمیشگی نیست که پشتش پنهان می 

اندازه  به  جامعه  برخوردارهر  می ی ی  بیان  آزادی  از  عرصه اش  مسئوالن  چون  تواند  عمومی  های 

حکومت را پاسخگو کند. هر اندازه که مردم حق داشته باشند آزادانه برای خود تریبون بسازند، نشریه  

رسانه  و  کنند  منتشر  کتاب  حق  و  که  ازه  اند  هر  باشند،  داشته  اختیار  در  شنیداری  و  دیداری  های 

شته باشند به همان میزان هیچ مسئول و صاحب قدرتی جرات دروغ گفتن و  اعتراض و ایجاد تشکل دا

گیرد وقتی در  ی ایران کجای این رابطه قرار می پنهان کردن حقیقت را از آنها نخواهد داشت. جامعه 

 محابا دروغ بر سرش ریختند؟ چنان بی  -ی شلیک به هواپیمای مسافری فاجعه  -همین مورد آخر

گوییم  دوست ایران و جهان تسلیت می واپیما را به بازماندگان و به مردم انسان کشته شدن سرنشینان ه

 .دانیم و خود را شریک اندوه آنها می 

 محمود صالحی: مخفی کردن جنایت جرم است 

 . ضمن تسلیت به مردم جهان و خانواده های داغ دیده

ربری نقش داشته اند محاکمه  باید همه مسئوالنی که در رابطه با شلیک موشک به سوی هواپیمای مساف

باید   اند.  نموده  آن را مخفی  آگاهانه  و  اند  این جنایت سکوت کرده  در مخفی کردن  که  و مسئوالنی 

 .سریع از پست های خود استعفاء و در یک دادگاه علنی به اتهام مخفی کردن جنایت محاکمه شوند 



 .این خواست ما کارگران ایران است 

 :1398دی ماه  23دوشنبه  –

 :تهران+

 (تکنیک)امیرکبیردانشگاه پلی*

تکنیک)امیرکبیر( تهران برای  دی برای سومین روز متوالی،دانشجویان دانشگاه پلی   23روز دوشنبه  

قتل   به  شعارهایی   اعتراض  سردادن  وبا  زدند  تجمع  به  دست  اوکراینی  هواپیمای  سرنشینان 

 .بنمایش گذاشتند   منجمله»دانشجوی عزادار دشمن هر چه کفتار«اعتراضشان را

 دانشگاه صنعتی شریف *

برای سومین روز متوالی شاهد تجمع    23روز دوشنبه   دانشگاه صنعتی شریف تهران هم شاهد  دی 

آخوند بجاش   هامون رو کشتن  دانشجویان بود که با ایراد سخنرانی وسردادن شعارهایی ازجمله»نخبه 

 .ای اوکراینی اعالم داشتند سرنشینان هواپیم  گذاشتن«اعتراضشان را نسبت به قتل

 :کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور درهمین رابطه بنقل از

سرنشینان   شدن  کشته  به  اعتراض  در  شریف  دانشگاه  دانشجویان  امروز  اعتراضی  گردهمایی 

 هواپیمای اوکراین 

اوکراین  -یران جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در اعتراض به سرنگونی هواپیمای ا

در   تجمع  این  زدند.  اعتراضی  تجمعی  به  دست  امروز  بود،  دانشگاهیان  از  کثیری  جمع  حاوی  که 

شرایطی در مقابل دانشکده کامپیوتر این دانشگاه برگزار شد که علی رغم اعالم قبلی روابط عمومی  

شارهای امنیتی لغو  دانشگاه مبنی بر برگزاری مراسم سوگواری کشته شدگان، این مراسم را به دلیل ف

کرد و در ادامه تمامی امتحانات نوبت عصر نیز بنا به اعالن رئیس دانشگاه لغو گردید. همچنین در  

 .تجمع امروز هیئت رئیسه ی این دانشگاه نیز در میان تجمع کنندگان شرکت کردند 



 

این دانشجویان عصر روز شنبه نیز در ساعاتی متمادی با همراهی مردم تجمع اعتراضی گسترده ای  

 .را در صحن و مقابل این دانشگاه برگزار کردند 

 دانشگاه بهشتی *

ردادن  دی برای دومین روز متوالی،دانشجویان دانشگاه بهشتی باتجمع،راهپیمایی وس  23روزدوشنبه  

 .سرنشینان هواپیمای اوکراینی ابراز داشتند   شعارهایی اعتراضشان را نسبت به قتل

 دانشگاه الزهرا +

دی،جمعی از دانشجویان دانشگاه الزهرا برای نشان دادن اعتراضشان نسبت به    23صبح روز دوشنبه  

 .سرنشینان هواپیمای اوکراینی دست به گردهم آیی زدند   قتل
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 برگرفته از کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور 

 اصفهان+

 دانشگاه های صنعتی وعلوم پزشکی  *

دامه دادند وبا  دی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان به تجمعشان در همین رابطه ا  23روز دوشنبه  

شو   گم  ازجمله»برو  شعارهایی  قتل سردادن  به  اعتراض  شو«ضمن  گم  برو  سرنشینان     بسیجی 

 .هواپیمای اوکراینی خشم ونفرتشان را نسبت به نیروهای سرکوبگر بنمایش گذاشتند 

های اصفهان و علوم پزشکی پس از  قابل یادآوری است که یکشنبه شب جمعی از دانشجویان دانشگاه 

این  تج آزادی  تا میدان  دانشگاه  به راهپیمایی درمسیر  دانشگاه ،دست  دو  این  مع در محوطه مشترک 

سرنشینان هواپیمای اوکراینی با صدای     شهرزدند وبا سردادن شعارهایی اعتراضشان را نسبت به قتل

 .رسا اعالم داشتند 

عتی دانشگاه علوم پزشکی با  را با سردادن شعارهایی طی کردند. این عده ابتدا در محوطه تاالر شری

خانواده  با  اوکراینی،  هواپیمای  باختگان  جان  برای  سوگواری  و  شمع  کردن  ابراز  روشن  آنها  های 

 .همدردی کردند 
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 :کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور درهمین رابطه بنقل از

ش کشته  به  اعتراض  در  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  دانشجویان  اعتراضات  دوم  سرنشینان  روز  دن 

 هواپیمای اوکراین 

شب   که  داشتند  را  خود  تجمع  روز  دومین  شرایطی  در  اصفهان  دانشگاه صنعتی  دانشجویان  امروز 

گذشته حراست این دانشگاه با صدها دانشجو تماس گرفته و تهدید کرده بود. امروز نیز تمام پرسنل  

زاری دوباره تجمع امدند اما توان  حراست و انتظامات دانشگاه صنعتی اصفهان جهت جلوگیری از برگ

 .مقابله را نداشتند 

 :بابلسر+

 .،دانشجویان دانشگاه مازندران دربابلسرتجمع اعتراضی برپاکردند 23دی ماه، 23روز دوشنبه 

 :سنندج+

شب) شعار  23دوشنبه  وازجمله  برپاداشتند  شهر  درسطح  تجمعاتی  شهرسنندج  ازاهالی  دی(،جمعی 

 :میدادند 

 «اعش ما شمایید   بسیجی سپاهی »

 «توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه  »

 «ننگ ما ننگ ما سپاه الدنگ ما »

یکشنبه  * روز  از  هواپیمای   دی22گزارشاتی  سرنشینان  قتل  به  نسبت  اعتراضات  روز  دومین 

 :(اوکراینی

 :تهران+

نفربا    7گزارشات،تصاویر وفیلم های منتشره درشبکه های اجتماعی حاکی از مجروح شدن دست کم  

 .تفنگ های ساچمه ای وبازداشت ده ها نفر در کیکشنبه شب در تهران می باشد 

 :درهمین رابطه بنقل از کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور

( گذشته  آن،  22شب  سرنشینان  شدن  کشته  و  هواپیما  سانحه  به  اعتراضات  جریان  در  ماه(  دی 

دانشگاه  عکاسی  ارشد  دانشجوی  مکان    محمداسماعیلی  به  و  دستگیر  آزادی  میدان  حوالی  تهران 

 .نامعلومی انتقال داده شده است 

 :آبادان+

دی،برای دومین روز متوالی،جمعی از اهالی شهر آبادان باتجمع مقابل سینما رکس  22روز یکشنبه  -

 .این شهراعتراضشان را نسبت به این جنایت هولناک بنمایش گذاشتند 



اه صنعت نفت آبادان هم دست به تجمع اعتراضی زدند وبیانیه ای در  روزیکشنبه دانشجویان دانشگ –

 :همین رابطه صادر کردند،بخشی از این بیانیه بقرارزیراست 

ما هرگز فراموش نخواهیم کرد و تاکید میکنیم، این جریان ادامه دارد تا روزی که این وطن دوباره  

 .وطن شود 

 :آمل+

اجتماعی   های  درشبکه  منتشره  های  قتلگزارش  به  نسبت  معترضین  از  زیادی  تعداد     ازبازداشت 

کماکان   گزارشات  بهمین  دهند.بنا  می  اوکراینی،خبر  هواپیمای  تجمع    21سرنشینان  از  نفر 

 .مرد(دربازداشت بسر می برند 16زن و5کنندگان)

 :اهواز+

تج اهواز  ساحلی  پارک  در  بودند  جوانان  اکثریتشان  که  شهراهواز  اهالی  از  مع  عصریکشنبه،جمعی 

سرنشینان هواپیمای اوکراینی ابراز کردند     کردند وبا سردادن شعارهایی اعتراضشان را نسبت به قتل

 .که بایورش نیروهای انتظامی روبروشدند 

 :ایوانکی+

 .یکشنبه شب،جمعی از اهالی شهرستان ایوانکی اجتماع کردند و شعار »مرگ بر دیکتاتور«سردادند 

 :بابل+

س  دبیر  حسینی  امین  دانشگاه  محمد  حقوق  دانشجوی  و  بابل  نوشیروانی  دانشگاه  صنفی  شورای  ابق 

 .گرگان شب گذشته بازداشت شده است. هنوز از وضعیت فعلی وی خبری در دست نیست 

 برگرفته از کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور 

 :بجنورد+

فنی و دولتی بجنورد دست به  های آزاد اسالمی، دی(،جمعی از دانشجویان دانشگاه 22روزیکشنبه شب)

 .تجمع دردانشگاه دولتی این شهر زدند 

 :بیرجند+

عصریکشنبه،جمعی ازاهالی بیرجند برای پاسخ مثبت دادن به فراخوان منتشره درشبکه های اجتماعی  

نیروهای   یورش  با  که  داشتند  را  پاسداران  بلوار  در  بیرجند  گمنام  شهدای  بوستان  در  تجمع  قصد 

 .دند سرکوبگر روبروش

 : تبریز+

شعارهایی  - وباسردادن  زدند  تجمع  به  دست  تبریز  کالنشهر  اهالی  از  شب،جمعی  یکشنبه 

 .خوایم«حرف دلشان را زدند خوایم نمی ازجمله»جمهوری اسالمی نمی



های   – درشبکه  تبریزهم  هنر  دانشگاه  و  تبریز  دانشگاه  دانشجویان  اعتراضی  تجمعات  برپایی  خبر 

 .اجتماعی منتشر شد 

 :کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور ین رابطه بنقل ازدرهم 

 انددی بازداشت شده 22کم هفت نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز در تجمع روزیکشنبه دست

دی( دانشجویان دانشگاِه تبریز و دانشگاه هنر تبریز، مبنی بر تجمع  21بر اساس فراخوان شنبه شب )

ج یاِد  به  شمع  کردِن  روشن  سپاه،    ۱۷۶انباختگاِن  و  موشِک  توسط  شده  منهدم  هواپیمای  مسافر 

دانشگاه و  22روزیکشنبه داخِل  تجمع  برپایی  دانشگاه هنر، ضمن  دانشجویاِن  دی ساعت چهار عصر 

می  بیرون  دانشگاه  از  و  شده  متفرق  دانشگاه  حراست  توسط  اعتراضی،  شعارهای  دادن  شوند.  سر 

ی هنر و معماری در  منطقه ای از تبریز، به سمِت دانشکده   دانشجویان معترض از دانشگاه هنر در

ها به دانشکده شده و  کنند. حراست و ماموران انتظامی مانع از ورود آن منطقه ای دیگر حرکت می

بریم«. دسِت آخر دانشجویان  شوید یا همگی را با ون می گویند: »یا متفرق می خطاب به دانشجویان می 

ح  تبریز  دانشگاه  سمت  میبه  دانشگاه  رکت  مقابل  امنیتی  جو  به  توجه  با  عصر،  شش  ساعت  کنند. 

به   مردم  پیوستِن  و  دانشگاه  مقابل  فضای  در  تجمع  ایجاد  از  ممانعت  برای  دانشگاه  حراست  تبریز، 

ی کشاورزی اقدام به  کنند. دانشجویان مقابل دانشکده ها را به داخل دانشگاه هدایت می دانشجویان، آن 

ها  شخصی کنند که بالفاصله فضای دانشگاه توسط حراست و لباس سردادن شعار می خواندن سرود و  

 .کنند به تشنج کشیده شده و ضمن درگیری، همه را سمت درب خروجی هدایت می 

کم هفت دانشجوی دانشگاه تبریز بازداشت شدند که تا ساعت یازده شب  ی شاهدان وقایع، دست به گفته 

 .یکی از آنها آزاد شدند همه ی بازداشت شدگان غیر از 

 :آبادخرم+

 عصر روز یکشنبه،جمعی از اهالی خرم آباد به فراخوان منتشره برای تجمع پاسخ مثبت دادند و 

 .در میدان مادر خرم آباد گردهم آمدند تا اعتراضشان را بنمایش بگذارند 

 :رشت+

کردن تجمع  شهر  این  شهرداری  میدان  در  هم  رشت  اهالی  از  جمعی  شب  سردادن  یکشنبه  وبا  د 

 .شعارهایی اعتراضشان را بنمایش گذاشتند 

 :زنجان+

چرا   دادند:»مردم  می  شعار  وازجمله  زدند  تجمع  به  دست  هم  زنجان  اهالی  از  شب،جمعی  یکشنبه 

 «منجی خود تو هستی نشستین  

 :دانشجویان دانشگاه دامغان +



اعتراضی  22روزیکشنبه   تجمع  به  دست  دامغان  دانشگاه  دانشجویان  این  دی،  سرویس  سلف  مقابل 

 .دانشگاه زدند 

 :سنندج+

شب) شهر  22یکشنبه  این  اهالی  از  جمعی  اعتراضی  تجمع  شاهد  هم  سنندج  شهر  آزادی  دی(،میدان 

 .سرنشینان هواپیمای اوکراینی بود   نسبت به قتل 

 :شیراز+

اعتراضی   تجمع  بسوی  سرکوبگر  نیروهای  شلیک  از  اجتماعی  های  شبکه  در  منتشره  گزارشات 

 .معالی آباد شیراز خبر می دهند   اهالی محله   نبه شب یکش

دی،اهالی معالی آباد شیرازدست به تجمع اعتراضی درهمین    22قابل یادآوری است که یکشنبه شب  

 «سید علی وقت رفتنه  رابطه زدند وازجمله شعار می داند: »این ماه ماه آخره 

 :قزوین+

آزا میدان  در  قزوین  اهالی  از  شب،جمعی  اعتراضی  یکشنبه  اجتماع  میدان  سبزه  به  معروف  دی 

 .برپاکردند 

 :کرمانشاه+

که  22روزیکشنبه  - زدند  دانشگاه  این  مقابل  تجمع  به  دست  کرمانشاه  رازی  دانشگاه  دی،دانشجویان 

 .درادامه با یورش نیروای سرکوبگر وبازداشت تعدادی از دانشجویان همراه شد 

 .به تجمعاتی در سطح این کالنشهر زدند یکشنبه شب هم جمعی از اهالی کرمانشاه دست  

 :کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور درهمین رابطه بنقل از

دی( دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در سوگ کشته شدن  22در جریان تجمع عصر روز گذشته)-

شدند که یکی از این  اوکراین، چهار تن از دانشجویان این دانشگاه بازداشت -سرنشینان هواپیمای ایران 

 .افراد تا بدین لحظه آزاد شده و باقی این دانشجویان همچنان در بازداشت به سر میبرند 

جامعه  – ارشد  کارشناسی  دانشجوی  تردست  در    نبی  دیروز  کرمانشاه عصر  رازی  دانشگاه  شناسی 

جریان تجمع دانشجویان این دانشگاه در سوگ جانباختگان هواپیمای اوکراینی بازداشت شده است و  

 .همچنان خبری از وضعیت وی در دست نیست 

تجمع   – جریان  در  دیروز  عصر  کرمانشاه  رازی  دانشگاه  دامپزشکی  دانشجوی  غریبی  صالح 

دانشگاه در سوگ جانباختگان هواپیما بازداشت شده است و همچنان خبری از وضعیت  دانشجویان این  

 .وی در دست نیست 



اشکان والی زاده دانشجوی معماری دانشگاه رازی کرمانشاه در جریان تجمع دیروز دانشجویان این  -

ری در  دانشگاه در سوگ جانباختگان هواپیمای اوکراینی بازداشت شده و همچنان از وضعیت وی خب

 .دست نیست 

 :کرمان+

پاسخ مثبت  22یکشنبه   دی،جمعی از اهالی شهر کرمان به فراخوان منتشره در شبکه های اجتماعی 

به   اعتراضشان را نسبت  این شهرزدند وباسردادن شعارهایی  پرواز  در میدان  به تجمع  دادند ودست 

دیگری در میدان کوثر برگزار    سرنشینان هواپیمای اوکراینی بنمایش گذاشتند و قرار بود تجمع    قتل

 .کنند که با یورش نیروهای انتظامی روبروشدند 

 :گرگان+

دی(،جمعی از اهالی گرگان دست به تجمع زدند وازجمله شعار می دادند»غلط کردید  22یکشنبه شب)

 .«خطا کردید 

)اوکراین(  کی یف    –برخی افراد نیز در سنندج به آنچه که اعتراض به سانحه هواپیمای پرواز تهران  

و اقدام به روشن کردن شمع به یاد     اعالم کرده بودند در ضلع جنوبی خیابان آزادی این شهر تجمع 

 .جان باختگان این حادثه کردند 

 :یزد+

کبیربود که     یکشنبه شب شهریزد هم شاهد تجمع اعتراضی جمعی ازاهالی این شهرحوالی مسجد جامع 

 .که باحمله نیروهای انتظامی روبروشد 

زارشاتی در رابطه با برپایی تجمع اعتراضی در شهرهای ساری، شاهرود،کرج ازطرف دانشجویان  گ

 .واهالی این شهرها رسانه ای ویا درشبکه های اجتماعی منتشر شده است 

تجمع دانشجویان دانشگاه الزهرا جهت ابراز همدردی و تسلیت و اعالن اعتراض نسبت به کشته شدن  

 اوکراین -نان هواپیمای ساقط شده ی ایراندانشجویان و سایر سرنشی 

 :اطالعیه ها+

 (: صنفی معلمان ایران) تهران کانون*

 لبخندبگذار برخیزد مردِم بی 

 !بگذار برخیزد

اگر آن چه در روزهای اخیر بر مردم ایران گذشت را بخشی از دردناک ترین، پراضطراب ترین و  

ن به گزافه نگفته ایم. از قرار گرفتن سایه سنگین و  فاجعه بارترین روزهای تاریخ این ملت بدانیم؛ سخ

یک   برگزاری  مدیریت  در  ناتوانی  انتقام سخت،  توخالی  طبل  تا  ملت،  بر سر  ویرانگر  جنگی  شوم 

نفر انسانی که برای همراهی آمده بودند و خود به زیر    ۷۰مراسم سوگواری و کشته شدن نزدیک به  



بار که فاجعه بارترین آن ها ساقط شدن هواپیمای مسافری  خاک رفتند! تا حوادث مختلف و متعدد مرگ

خود به  -نفر؛ که در شرایط عادی و در یک جامعه بسامان، هریک از این وقایع    ۱۷۶و جان باختن  

 .فاجعه ای انسانی تلقی می شود و نیازمند زمان برای رفع زخم های برآمده از آن  –تنهایی 

جعه را عمیق تر می کند و زخم را کاری تر، #سقوط_حقیقت  در این معرکه دهشت بار اما، آن چه فا 

 .است و فروپاشی باورها 

 .اعتمادی که دیگر نائی برایش نمانده بود، و اینک به گرداب بال تبدیل شد 

نظامی   برای  بیان حقیقت دشوارترین و خطرناک ترین عنصر  اند: »  این روست که گفته  از  و هم 

را   دروغ  چنبره  در  زیستن  که  معلمان  است  صنفی  کانون  خودساخته«  ی  شیوه  است  دیرزمانی 

شدن   ساقط  واقعه  در  باختگان  جان  ویژه  به  اخیر  وقایع  در  هموطنان  باختن  جان  ایران)تهران( 

هواپیمای مسافری را به ملت ایران و نیز مردم کشورهایی که اتباع آن ها در این سانحه جان باخته  

این عزیزان   بازماندگان  به خصوص  بردباری،  اند،  ایرانیان  تمامی  و برای  نماید  تسلیت عرض می 

 .درایت در امور و رهایی از دروغ و بی اخالقی را آرزو می نماید 

 ۱۳۹۸دی ماه  ۲۲

 : کانون صنفی معلمان اسالمشهر*

 و انگلستان   تسلیت به ملتهای ایران، افغانستان، اوکراین، سوئد، کانادا

افعانستا  و  اوکراین  ایران  بزرگ  گریان  ملت  چشمانی  و  قلبی شکسته  با   ، اندوه  و  تاسف  کمال  با  ن 

،فاجعه ی شلیک موشک به هواپیمای مسافربری ایران کی یف و شهادت مسافران بی گناه این پرواز  

 .را به شما تسلیت می گوییم ، و خود را در اندوه بیکران شما شریک می دانیم

ب  که  زمین  کره ی  این  در هرکجای  انسانها  گمان  احساسات  بی  در  ریشه   ، شان  رنج  و  درد   ، اشند 

 .واندیشه ای مشترک دارد 

است،که   خورده  گره  هم  به  چنان  درختی  های  ریشه  همچون  بشریت  وعواطف  احساسات  امروزه 

 .جدایی پذیر نیست 

انسان دوستانه ی  با تالش  نه چندان دور، برای نوع بشر، فرزندان     امیدواریم که  ملتها، درآینده ای 

چنان تربیت کنیم ، که خودکامگی، استبداد، جنگ و خونریزی در اندیشه آنان راهی نداشته  جهان را  

 .باشد، تاجهان، پراز صلح و آرامش و برابری وآزادی شود 

 ۱۳۹۸دیماه   ۲۲

 :1398دی ماه  24سه شنبه  –

 :تهران+

 :(دانشگاه پلی تکنیک)امیرکبیر*



دی برای    24ورعب و وحشت،عصرروزسه شنبه  دانشگاه پلی تکنیک)امیرکبیر( علیرغم جو امنیتی  

نسبت  را  اعتراضشان  تا  زدند  تجمع  به  دست  متوالی  روز  قتل   چهارمین  هواپیمای     به  سرنشینان 

 .اوکراینی وخشم نفرتشان را نسبت به مسببانشان بنمایش بگذارند 

ازجمله  » ودیگرنیروهای سرکوب  ها  بسیجی  به  خطاب  بی شرف«  ،»بی شرف  شمایی«  ما  داعش 

 .شعارهای امروزوامشب این دانشجویان بود 

 :گزارشی از فضای امروز دانشگاه امیرکبیر بنقل از کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور

تائید شده ای از دانشگاه امیرکبیر حاکی از جو امنیتی شدید در اطراف این دانشگاه و   گزارش های 

 .دارد  حبس و ممانعت از خروج دانشجویان از دانشگاه

همچنین در تجمع امروز دانشجویان درگیری های شدیدی بین دانشجویان معترض و بسیجیان )و بعضا  

درگیری   و  هتک حرمت  که  است  آمده  وجود  به  دانشگاه(  بسیج  از  خارج  لباس شخصی  های  نیرو 

 .توسط بسیج دانشجویی آغاز شده است 

 :دانشگاه بهشتی*

والی دانشگاه بهشتی شاهد تجمع اعتراضی دانشجویان بود  دی برای سومین روز مت   24روز سه شنبه  

 .که بنابه گزارشات منتشره بسیجی ها قصد درگیر شدن با دانشجویان معترض را داشتند 

 :دانشگاه تهران*

 .دی،جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در پردیس کاربردی دست به تجمع زدند  24روز سه شنبه 

ب خطاب  کننده  تجمع  بودند  دانشجویان  کرده  آرایی  دانشگاه صف  دربرابر  که  سرکوبگر  نیروهای  ه 

   بی شرف«و» ما بچه های جنگیم    باتومتو غالف کن«،» بی شرف     شعارهای »دستهای ما خالیه

 .بجنگ تا بجنگیم« سردادند 

 :ازدیگر شعارهای امروز دانشجویان معترض دانشگاه تهران

 «مرگ بر دروغگو»

 ا بجنگیم بجنگ ت   ما بچه های جنگیم 

 « مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر»

 «دانشجو کارگر ایستاده ایم در سنگر»

 «بلوچستان تو آبه، رژیم دستش چماقه»

 «ننگ ما ننگ ما صدای و سیمای ما»

 «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد »



 «زندانی سیاسی آزاد باید گردد »

 «از ایران تا بغداد، فقر، ستم، استبداد »

 «اشه چه آبان پیکار کف خیابان چه دی ب»

 «کشان از اهواز تا تهران سرکوب زحمت »

 «کنیمزده، حمایتت میبرادر سیل »

فیلم های منتشره درشبکه های اجتماعی همچنین نشان می دهد که جمعیتی درتاریکی شب دریکی از  

رگ بر خامنه  خیابان های اطراف دانشگاه تهران حین راهپیمایی شعارهای »مرگ بر دیکتاتور« و»م

 .ای«سردادند 

با   پایتخت  از  دیگری  نقاطی  در  دیگری  موضعی  های  راهپیمایی  همچنین  منتشره  های  فیلم 

می   بنمایش  ما«را  الدنگ  رهبر  ما  ننگ  ما  ننگ  و»  حمایت«  حمایت  غیرت  با  شعارهای»ایرانی 

 .گذارند 

تلگرام شوراهای صنفی  گزارش مقدماتی از تجمع امروز دانشجویان دانشگاه تهران بنقل از کانال  *

 :دانشجویان کشور

بنا بر گزارش های متعدد واصله از دانشگاه تهران، همزمان با برگزاری تجمع اعتراضی دانشجویان  

 .جو شدید امنیتی در داخل و اطراف دانشگاه تهران برقرار بوده است 

ست و چهارراه ادبیات  تمام مسیرهای منتهی به سردر دانشگاه تهران توسط داربست و نرده بسته شده ا 

پردیس دانشگاه به انحصار ]دانشجویان؟[ بسیج و بلندگوهاشان درآمده است. همچنین حضور پرتعداد  

لباس شخصی ها داخل و خارج از دانشگاه بسیار محسوس و جداره های خارجی دانشگاه در محاصره  

 .گارد ویژه بوده است. با این وجود تجمع دانشجویان شکل گرفته است 

 :دبیرستان فرزانگان *

را   فرزانگان  دبیرستان  دختر  آموزان  دانش  خوانی  سرود  اجتماعی  های  درشبکه  منتشره  های  فیلم 

پونه گنجی، از جان درمراسم بزرگ  این  باختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی و دانش داشت  آموخته 

 .دبیرستان را نشان می دهد 

سرودی    -خیزد«ها/ نور گرمی برمیفردا/ از قلب ظلمت   /ها بریزد صد ستاره روید/ از آسمان   /فردا»

بزرگ مراسم  در  فرزانگان،  دبیرستان  در  دختران  جان که  از  گنجی،  پونه  سرنگونی  داشت  باختگان 

 .خوانند آموخته این دبیرستان، می هواپیمای اوکراینی و دانش 

 :لینک ویدئو

https://t.me/roozArooz_media/21398 

https://t.me/roozArooz_media/21398


ویدئوتجمع   فرزانگان  23لینک  آموزان  دانش  هواپیمای    1دی  مسافران  عام  قتل  به  اعتراض  در 

 :اوکراینی توسط سپاه

https://t.me/ettehad/77432 

 بازداشت مجید مهرپوری دانشجوی ارشد دانشگاه خوارزمی *

شده   بازداشت  تهران  تجمعات  در  پیش  روز  سه  خوارزمی  دانشگاه  ارشد  دانشجوی  مهرپوری  مجید 

 .است 

شنبه   وثیقه  24روزسه  سند  باید  آزادیش  برای  که  شده  گفته  زندانی  دانشجوی  این  خانواده  به  دی 

 .بگذارند 

 :شیراز+

تجمع   24سه شنبه شب ) به  اهالی کالنشهر شیراز دست  از  این شهر  در دروا   دی(،جمعی  زه قرآن 

به قتل رسیده هواپیمای اوکراینی وهمبستگی وهمدردی با   زدند تا ضمن گرامیداشت خاطره سرنشینان  

 .خانواده هایشان،اعتراضشان را نسبت به مسببان این جنایت هولناک بنمایش بگذارند 

روزنامه  صنفی  انجمن  رسانه بیانیه  عملکرد  مورد  در  تهران  آزاد  د نگاران  رسمی  بیان  های  ر 

 یف کی  -سقوط هواپیمای تهران حقیقت 

 :آمل+

 بازداشت شورا فکری دانشجوی سابق دانشگاه مازندران 

ماه در شهر آمل  دی   22شورا فکری از فعالین سابق دانشجویی دانشگاه مازندران، در جریان تجمع  

 .بازداشت شده است 

های رسمی در بیان حقیقت  د رسانه در مورد عملکر نگاران آزاد تهرانبیانیه انجمن صنفی روزنامه *

 یف کی -سقوط هواپیمای تهران

 بیان حقیقت یا روابط عمومی قدرت؟

 خواهند منتشر نشود، مابقی روابط عمومی است«؛نگاری بیان آن چیزی است که می روزنامه »

ای موجود پس  شود. فضای رسانه ای است که این روزها در فضای مجازی زیاد منتشر می این جمله 

های مختلف برای تبدیل  دولت یف بار دیگر نشان داد، تالش  کی   -از سقوط هواپیمای مسافربری تهران

ای که دغدغه حقیقت دارد به کسب و کاری که در خدمت منافع اصحاب قدرت و الپوشانی حقایق  پیشه 

 .باشد تا چه حد توانسته موفق شود 

ا هنوز از شجاعت رفتن به دل یک واقعه، بررسی  نگاران آگاه، اهل تحقیق و توانبسیاری از روزنامه 

ای کشور در  جوانب مختلف آن و داوری درست در مورد آن برخوردارند، اما متاسفانه ساختار رسانه 

https://t.me/ettehad/77432


های قدرت را  گران با جناح بهره از یک نظام ارزشیابی مناسب، البی نبود آزادی بیان و شفافیت و بی 

 .ا فدای مصلحت کنند ها نشانده تا حقیقت ربر صدر رسانه 

برانگیز در  های ابهام یف و انتشار اخبار ضد و نقیض و عکسکی   -سقوط هواپیمای مسافربری تهران

که به  های مسئول پیش از تحقیقات الزم و بیان این مورد دالیل سقوط آن، در کنار اعالم قطعیت مقام 

های  بار دیگر نقش مهم رسانه »ضرس قاطع« هیچ عامل انسانی بیرونی در سقوط آن نقش نداشته،  

رسانی و بررسی جزییات یک واقعه و در نهایت داوری مناسب درباره آن  آزاد را برای تحقیق، اطالع 

 .نشان داد 

رسانه  ساختار  دلخراش،  حادثه  این  در  نهادهای  متاسفانه  عمومی  روابط  نقش  در  کشور  های رسمی 

بسا این واقعه اگر  به کتمان آن همت گماشتند و چهجای بیان حقیقت،  حاکمیتی ایفای نقش کردند و به 

بین سویه  پنهان می های  ابد  تا  نداشت حقیقت  برخی از حوادث  ماند، همچنان المللی  که هنوز در مورد 

 .مشابه اطالع درستی نداریم 

تا با همه  نگاران آزاد تهران، به انجمن صنفی روزنامه  عنوان یک تشکل صنفی همواره تالش داشته 

رسانهموان ساختار  یک  ایجاد  جهت  در  موجود،  و  ع  کند  تالش  دموکراتیک  و  شفاف  آزاد،  ای 

آگاه اطالع و  آسیب رسانی  مورد  در  محدودیت سازی  و  وظایف  های رسانه ها  جمله  از  را  کنونی  های 

 .داند خود می 

با خانواده  اتفاق و همدردی  این  تأسف از وقوع  ابراز  انجمن، ضمن  امیاین  دوار است  های قربانیان، 

دامن رسانه  که  نشانی  شرمندگی حاضر  بیان حقیقت  از  پس  تیترهای اصلی  و  های رسمی را گرفته 

رسانه  ساختار  بازنگری  برای  باشد  فرصتی  است؛  شرمندگی  این  وجود  بر  هم  بارز  تا  کشور،  ای 

 .ها و هم اهالی آن بر جای واقعی خودشان قرار بگیرند رسانه 

زندانیان س* از  جمعی  اعتراضات  بیانیه  و  مسافربری  هواپیمای  به  موشک  اصابت  پیرامون  یاسی 

 مردمی 

 . اعتراض،تجمعات و راهپیمایی های سراسری حق مردم ایران است 

که حمله   بود  ننشسته  فرو  ماه  آبان  اعتراضات  از سرکوب خونین  ایران  انزجار مردم  و  هنوز خشم 

تا حکومت گران فرصتی بدست آورند و   نیروهای آمریکایی به فرمانده سپاه قدس در عراق موجب شد 

با دامن زدن به فضای جنگی، سعی در به فراموشی سپردن این سرکوب و به حاشیه راندن مطالبات  

 .انباشته ودر حال انفجار مردم ایران بنمایند 

اما درعین حال فساد و تباهی و از هم گسیختگی خیره کننده و فاجعه باری که عالوه بر اقتصاد،کل  

پدید    ماشین  آنچنان شرایطی را  در برگرفته است  نظامی کشور را  اداری و حتی  حکومتی و سیستم 

آورد که سیاست ریاکارانه حکومت در تالش برای حاشیه ای کردن جنبش تحول خواهانه و انقالبی  

انسان با موشک    ۱۷۶مردم ایران از طریق دامن زدن به فضای جنگی،به جنایتی بزرگ ختم گردید و 

 .سداران در آسمان کشور پرپر شدند سپاه پا



بی شک، مسئولیت مستقیم کشتار صد ها نفر از مردم ایران در اعتراضات آبان ماه تا مرگ دهها نفر  

شدن   قربانی  و  سلیمانی  جنازه  تشعیع  حکومتی  مراسم  عهده    ۱۷۶در  بر  کشور  آسمان  در  انسان 

پ  فرو  به  اعتنا  بی  که  است  اسالمی  جمهوری  مقامات  _  باالترین  اقتصادی  ساختارهای  کل  اشی 

دردناک   نیازمندی  و  کشور  بار    ۶۰اجتماعی  خفت  و  ناچیز  های  کمک  به  مردم  از  نفر  میلیون 

 .دولتی،همچنان و به طور خیره سرانه ای در پی تداوم سیاست های ویران گرانه تا کنونی خود هستند 

ست های ویران گرانه و ضد انسانی  امروز مردم ایران در ابعاد میلیونی و سراسری در مقابل این سیا

 .ایستاده اند و خواهان تحوالت بنیادین در کشور هستند 

تجمعات سراسری روز های گذشته مردم ایران که در اعتراض به ساقط کردن هواپیمای مسافربری  

کشتار   و  پاسداران  سپاه  گرانه    ۱۷۶توسط  ویران  و  پایان  بی  های  کاری  فریب  و  دروغ  و  انسان 

ان صورت گرفت،نشان داد موج عظیم جنبش تحول خواهی که از آبان ماه سال جاری در  حکومت گر

کشور آغاز شده است قصد باز ایستادن ندارد و دیگر هیچ درجه ای از سرکوب ویا دروغ و فریب  

قادر نخواهد بود مردم ایران را از حرکت به سوی ایجاد دگرگونی های بنیادین در کشور و پایان دادن  

 .یت خطیر و جهنمی موجود باز دارد به وضع 

شدن   ساقط  فاجعه  ماندگان  باز  با  عمیق  همدردی  ابراز  با  بیانیه  این  کننده  امضا  سیاسی  زندانیان  ما 

هواپیمای مسافربری توسط سپاه پاسداران، بدین وسیله اعالم میداریم اعتراض و تجمعات و راهپیمایی  

 .های تحول خواهانه حق مردم ایران است 

ق دارند به خیابان ها بیایند،اعتصابات و تجمعات سراسری و میلیونی برپادارند و اعالم کنند  مردم ح

 .خواهند حکومت موجود را نمی 

از نظر ما هیچ کس را یارای سلب این حق طبیعی از مردم نیست و ما در این راه از کنج زندان های  

 .ایران هستیم جمهوری اسالمی همراه و همدوش مردم تحول خواه و عدالت طلب 

 بهزاد همایونی 

 جعفر عظیم زاده

 سهیل عربی 

 بابک صفری 

 پروین محمدی 

 یوسف آریان مهر 

 محمد کریمی 

 محسن حاجی محمدی 

 میثم عباسی 



 محمد مرادی

 حسین پسندیده 

 :1398دی ماه   25چهار شنبه  –

 :تهران+

از* ها  حکومتی  تبلیغاتی  برداری  بهره  به  نسبت  داغدار  های  خانواده  جانباخته    اعتراض  عزیزان 

 شان

تبلیغاتی حکومتی ها از عزیزان  24روز سه شنبه   برداری  بهره  به  نسبت  داغدار  دی، خانواده های 

 .ازمراسم خاکسپاریشان در بهشت زهرا اعتراض کردند   جانباخته شان منجمله

دی یک خبرگزاری حکومتی، از اصرار برخی مسووالن و نهادها ی حکومتی    25روز چهارشنبه  

 .باختگان خبر داد ای حضور دوربینی در خانه جان بر

 .جمعی، این کار انجام نشد بنا بهمین گزارش،با وجود برخی پیشنهادها برای برگزاری تشییع دسته 

های مکرر و  ها و تماس توجهی به شرایط خانوادهباختگان از کم خانواده خانواده های تعدادی از جان 

 .اند ن دلجویی و عرض تسلیت گالیه کرده های مختلف برای تعییاصرار ارگان 

 .ها شد گو باعث ناخرسندی برخی خانوادههمچنین اعزام دوربین هنگام ورود مسووالن تسلیت 

 جو شدید امنیتی اطراف دانشگاه های پلی تکنیک وتهران*

وتهران می   تکنیک  پلی  های  دانشگاه  اطراف  امنیتی  از جو شدید  تهران حاکی  از  گزارشات رسیده 

 .شد با

بنابهمین گزارشات نیروهای سرکوبگر به تعداد زیاد با آمبوالنس، ماشین راهنمایی و رانندگی، ماشین  

 .شخصی، آبپاش وموتور در اطراف این دانشگاه مسقر هستد 

 لغو تجمع دانشگاه هنر تهران*

تجمع روزچها برای  داده شده  فراخوان  تهران علیرغم  هنر  دانشگاه  دانشجویان  اسالمی  رشنبه  انجمن 

دانشگاه ،مراسم    25 دانشگاهی و خارج از  به هشدارها وتذکرهای نهادهای  دی اعالم کرد :با توجه 

 .باشد یابود امروز جهت صیانت از جان و امنیت دانشجویان دانشگاه ملغی می 

 :اصفهان+

صنعتی * دانشگاه  دانشجویان  اعتراضی  به اصفهان   تجمع  هواپیمای   نسبت  سرنشینان  قتل  به 

 98نی واعتراضات هفته آخرآبان ماه اوکرای



 

دانشگاه صنعتی   25روز چهارشنبه   دانشجویان     اصفهان علی رغم فشار خیلی زیاد از طرف    دی، 

دروغ خطای انسانی نیست« دست به تجمع و  176+    1500نیروهای سپاه و حراست با دست نوشته»

 .اعتراض زدند 

با اینکه نیروهای سپاه پشت در دانشگاه بودن و حراست دانشگاه از ادامه تجمع جلوگیری کردند ولی  

دانشجویان گفتند: تا رسیدن به هدف جنبش به اعتراضشان در دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه خواهن  

 .داد 
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نفر از جان باختگان سقوط هواپیمای مسافربری اکراین  11فراخوان شرکت در مراسم خاکسپاری  *

 توسط سپاه پاسداران 

 بعد از ظهر  2ساعت   -دی 26زمان:پنج شنبه 

 ت گلستان شهدا اصفهان مکان: از میدان فیض یه سم

 :سنندج+

شماره  * فرزانه    1اطالعیه  آیدا  خاکسپاری  مراسم  بمناسبت  سنندج  شهر  اجتماعی  و  مدنی  فعالین 

 وهمسرش آروین مرتب از جان باختگان سقوط هواپیمای مسافربری اکراین توسط سپاه پاسداران 

 مردم مبارز و آگاه سنندج 

ح مراسم تشییع جنازه دکتر آروین مرتب و همسر ایشان  صب   10دیماه راس ساعت    26شنبه  فردا پنج 

گان سقوط هواپیمای مسافربری اکراین توسط سپاه پاسداران در  دکتر آیدا فرزانه دو نفر از جانباخته 

 .بهشت محمدی شهر سنندج برگزار میگردد 

 . با شرکت در این مراسم یاد این عزیزان را گرامی میداریم

 ر سنندج فعالین مدنی و اجتماعی شه 
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 دیماه  ۲۵چهارشنبه  

 

شماره  * فرزانه    2اطالعیه  آیدا  خاکسپاری  مراسم  بمناسبت  سنندج  شهر  اجتماعی  و  مدنی  فعالین 

 پیمای مسافربری اکراین توسط سپاه پاسداران وهمسرش آروین مرتب از جان باختگان سقوط هوا

 !مردم انسان دوست سنندج و روستاهای اطراف

در اطالعیه شماره یک ، برگزاری مراسم خاکسپاری دو تن از عزیزان قربانی جنایت سپاه پاسداران  

 .صبح در بهشت محمدی سنندج برگزار می شود را به آگاهی رساندیم ۱۰که فردا ساعت  

فردا با نثار دسته ها     شت یاد کلیه جانباختگان جنایت سپاه پاسداران و یاد این دو عزیز،برای گرامیدا

و شاخه های گل سرخ در مراسم حاضر می شویم. انتظار این است که کلیه شهروندان در این مراسم  

 .شرکت کنند 
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 فعالین مدنی و اجتماعی شهر سنندج 

 دیماه  ۲۵چهارشنبه  

 :مهاباد +

ه های داغدار ازبهره برداری تبلیغاتی حکومتی ها در مراسم خاکسپاری عزیزان  جلوگیری خانواد*

 جانباخته شان 

دهند روز چهارشنبه   نشان می  داغدار    26فیلم های منتشره در شبکه های منتشره  دی خانئاده های 

ب  مانع ازبهره برداری تبلیغاتی حکومتی ها در مراسم خاکسپاری عزیزان جانباخته شان از جمله نص

 .پرچم جمهوری اسالمی شدند 

هواپیمای  * سقوط  فاجعه  مناسبت  به  ایران  فرهنگیان  صنفی  های  تشکل  هماهنگی  شورای  بیانیه 

 مسافربری اوکراین و جان باختن انسان های بیگناه 

دی ماه بیانیه ای بشرح زیر به مناسبت    25شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران روز  

 :مای مسافربری اوکراین و جان باختن انسان های بیگناه صادر کرد فاجعه سقوط هواپی

 بنی آدم اعضای یک پیکرند 

 که در آفرینش ز یک گوهرند 

 چو عضوی به درد آورد روزگار 

 دگر عضوها را نماند قرار

در روزها و ماه های اخیر، حوادث تلخ و دردناک متعددی برصفحه سرنوشت ملت ایران رقم خورده  

همه آنها با نسبت های متفاوت، بی تدبیری و سوء مدیریت بوده است. قیمت بنزین را می    که کلیدواژه

با   نشود.  پیش  از  تر  گران  مردم  زندگی  بار  تا  داد  ترتغییر  مناسب  شرایطی  در  و  بهتر  باتدبیر  شد 

  اعتراضات طبیعی مردم در زمینه گرانی بنزین و بار طاقت فرسای آن می شد به گونه ای سنجیده تر 

 .عمل کرد تا حوادث تلخ بعدی رقم نخورد 

اما حادثه تلخ و جگرسوز سقوط هواپیمای مسافربری و جان باختن تعداد زیادی از هموطنان عزیز و  

مسافران بیگناه دیگر کشورها در میان حوادث اخیر آنچنان جانکاه و دردناک است که فکر کردن به  

ری می کشد و این سوال مهم را به ذهن متبادر می کند  آن هم بر روح لطیف انسانی، ناخن تنفر و بیزا

که آبشخور این اتفاقات بنیان کن و هستی سوز که یکی از پس دیگری، حیات یک ملت را به بازیچه  

 گرفته اند، در کجاست و ریشه در کدام کویر بی تدبیری و کج اندیشی دارد؟ 

است اما سقوط هواپیمای مسافربری و    بدون تردید خطای انسانی جزیی از ذات گفتار و کردار بشر 

و   مسئوالن  تعهد  و  به تخصص  اعتماد  براساس  که صرفا  را  بیگناه  انسان  دهها  پیکر  متالشی شدن 

گریزانه   مسئولیت  و  ارزان  قالب  در  توان  نمی  بودند،  گذاشته  هواپیما  پلکان  بر  قدم  امر،  متولیان 

 .که از این اتفاق، گریزی نبوده است »خطای انسانی« تعریف و خالصه کرد و چنین القا نمود 



باتوجه به حوادث هفته های اخیر، حتی کودکان این مرز و بوم نیز می دانستند و احتمال می دادند که  

هر لحظه تیری از کمان خصم فرود آید و جان فرزندان این مرز و بوم را نشانه بگیرد. پس چگونه  

د  که  کشور  این  درشت  و  ریز  منصبان  صاحب  که  و  است  منصب  مزایای  از  برخورداری  رقبال 

موقعیت خود، مسئولیت مدنی، اخالقی و قانونی دارند، به این موضوع بدیهی فکر هم نکرده بودند که  

بعد از پرتاب موشک به پایگاه آمریکایی احتمال پاسخگویی، الاقل در سطح حداقلی آن را پیش بینی  

به عمل آورند و برای مدتی  کنند و برای آن در حد امکانات و مقدورات موجود  ، تمهیدات الزم را 

معقول، پرواز هواپیماهای مسافربری را ممنوع کنند؟ چرا و بر اساس چه منطقی، مدیرانی که قابلیت  

و توانایی تشخیص اتفاقات ابتدایی و بسیار محتمل در حوزه فعالیت خود را ندارند، حق تکیه زدن بر  

نامتناسب و  کرسی هایی را برای خود روا می دار توانمندی هایشان بسیار  ند که ردای آن بر قامت 

 نامتقارن است؟ 

گیری،   تصمیم  مراکز  تعدد  دلیل  به  دیگر  امور  از  بسیاری  مثل  دهد  می  نشان  نابخشودنی  اتفاق  این 

فقدان مدیریت علمی و تخصصی و سپردن مسئولیت های مهم به سهمیه های عدالت سوز، این مردم  

   چنان منتظر قسمت های بعدی سلایر تکراری حوادث تلخ و دهشتناک بعدی باشند. رنج کشیده باید هم

 : به قول فردوسی

 که هرگز به نادان و بیراه و خرد 

 سلیح بزرگی نباید سپرد 

 که چون بازخواهی، نیاید به دست 

 که دارنده ز آن چیز گشته است مست 

انسان عاقلی   هیچ  نباید، رقم خورده است.مسلماً  اما از این خطای  اتفاقی که  داند  آن را عامدانه نمی 

اجتماعی   انسانی، مدنی و  نباید گذشت چون حقوق  و  توان  آن هم نمی  پنهان کاری پس از  و  فاحش 

عامه مردم به آن وابسته است. کسانی که سکان کشتی زندگی یک ملت را در دست گرفته اند نمی  

قدم در راه و عرصه ای بگذارند که برای آن    توانند و حق ندارند بدون تدبیر و چاره اندیشی الزم، 

 .قابلیت و استعداد الزم را ندارند 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، دوشادوش همه هموطنان شریف خود، در اندوه  

اخیر، در فضای زندگی فرهنگیان   باختگان حوادث  پرپرشدن گل وجود فرزندان وطن و سایر جان 

   طنین افکن می کند و در کنار خانواده های جان باختگان بیگناه، خود را عزادارکشور مارش عزا را 

و سوگوار می داند و از متولیان امور موکدا می خواهد ضمن رسیدگی شفاف و بدون اغماض به گناه  

بی   مزمن  بیماری  از  را  کشور  مدیریتی  عرصه  انسانی،  فاجعه  این  مسببین  و  خاطیان  نابخشودنی 

 .ریت قبیله ای و غیرعلمی برهانند تدبیری و مدی

 :1398دی ماه  26پنج شنبه  –

 :سنندج+



برگزاری مراسم خاکسپاری آیدا فرزانه وهمسرش آروین مرتب دربهشت محمدی سنندج با شرکت  *

 گسترده اهالی سنندج وهمراه با شعارهای اعتراضی نسبت به قتل سرنشینان هواپیمای اوکراینی 

شنبه   پنج  ماه،ع  26روز  فرزانه  دی  آیدا  خاکسپاری  مراسم  سرکوبگر،  حضورنیروهای  لیرغم 

وهمسرش آروین مرتب با شرکت گسترده اهالی سنندج وهمراه با شعارهای اعتراضی نسبت به قتل  

 .سرنشینان هواپیمای اوکراینی دربهشت محمدی سنندج برگزارشد 

 .شعارهایی که امروز در دربهشت محمدی سنندج سرداده شد 

 «کن برای فرزندت، روزی انتقامت را خواهیم گرفت مادر گریه ن»

 !«بسیجی سپاهی، داعش ما شمایی»

 «رهبر الدنگ را ستایش کنیم کشته ندادیم که سازش کنیم  »

 «چهرهبر چه شاە باشه  مرگ بر ستمگر  »

 «مرگ بر ستمگر»

اوکرا* هواپیمای  سرنشینان  قتل  به  نسبت  کردستان  دانشگاه  دانشجویان  اعتراضی  ینی  تجمعات 

 دانشجوی معترض  3وبازداشت 

دوشنبه) های  گذاشتن  25(وچهارشنبه)23روز  بنمایش  برای  کردستان  دانشگاه  دانشجویان   ،)

 .اعتراضشان نسبت به قتل سرنشینان هواپیمای اوکراینی دست به تجمع در این دانشگاه زدند 

ادبیات   ارشد  کارشناسی  دانشجوی  اتابک  ارشد  اعتراضی،  تجمعات  این  عرب، مسلم سلیمانی  بدنبال 

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک و زانیاراحمد پور دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه کردستان  

 .توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند 

 گزارشی درهمین رابطه بنقل کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور *

اعترا در  کردستان  دانشگاه  دانشجویان  راهپیمایی  و  هواپیمای  تجمع  سرنشینان  شدن  کشته  به  ض 

 .اوکراینی

به   بسیج  توسط  چهارشنبه  روز  در  گردیده  برگزار  چهارشنبه  و  دوشنبه  روزهای  در  که  تجمع  این 

 .درگیری کشیده شده است 

ارشد اتابک دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات عرب دانشگاه کردستان در جریان تجمع دانشجویان این  

 .امنیتی بازداشت شده است دانشگاه توسط نیروهای 

این   دانشجویان  دانشگاه کردستان در جریان تجمع  دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک  مسلم سلیمانی 

 .دانشگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است 



زانیاراحمد پور دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه کردستان در جریان تجمع دانشجویان این دانشگاه  

 .ای امنیتی بازداشت شده است توسط نیروه

 :سقز+

از جان باختگان سقوط هواپیمای مسافربری   برگزاری مراسم خاکسپاری رزگار رحیمی و فرزندش*

 اکراین توسط سپاه پاسداران

دی، مراسم خاکسپاری رزگار رحیمی و فرزندش از جان باختگان سقوط هواپیمای    26روز پنج شنبه  

پاس سپاه  توسط  اکراین  شهر  مسافربری  این  آیچی  قبرستان  سقزدر  شهر  اهالی  باشرکت  داران 

 .برگزارشد 

 

 :اصفهان+
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د * قاتلین  برابرطرفداران  در  اوکراینی  هواپیمای  سرنشینان  قتل  به  نسبت  معترضین  آرایی  ر  صف 

 مراسم خاکسپاری جان باختگان سقوط هواپیمای مسافربری اکراینی 

دی،مراسم خاکسپاری مراسم خاکسپاری جان باختگان سقوط هواپیمای مسافربری    26روز پنج شنبه  

در   اوکراینی  هواپیمای  سرنشینان  قتل  به  نسبت  معترضین  آرایی  صف  با  شهراصفهان  در  اکراینی 

 .برابرطرفداران قاتلین همراه شد 

 گزارشی درباره مراسم خاکسپاری قربانیان قتل موشکی در اصفهان *

گفته  توئیت  رشته  این  جانباختگان  در  تشییع  حکومتی  مراسم  درباره  من  به  عینی  شاهد  یک  های 

سرنگونی هواپیمای اوکراینی در اصفهان را می نویسم که چگونه کشته شده ها را مصادره کردند و  

 :زدند  های داغدار را کتکخانواده

ها را، تشییع جانباختگان را  هیچ وقت در زندگیم چنین مراسم افتضاحی ندیده بودم…رسما کشته شده »

به نام حکومت و سپاه مصادره کردند و نوحه خوان آورده بودند تا همان چیزهایی که همه ما می دانیم  

 «…را بگوید 

ه یکی از بستگان یکی از کشته شدگان  نوحه خوان از بلند گو می خواند و از سپاه می گفت تا این ک»

با ِکل کشیدن و دست زدن به این نوحه خوانی اعتراض کرد…کم کم مردم هم همراه شدن. و شروع  

تا شعارهای   به دست زدن. بعد شعار علیه حکومت شروع شد از بی شرف بی شرف گرفته  کردند 

 «…دیگر که می دانید 

اند. در این بین چند خانم  شوکر به جان مردم داغ دیده افتاده ای در جمعیت با  در چند دقیقه دیدیم عده »

 …میانسال هم زمین افتادند 

 ..باورم نمی شد اما آن وسط یکی هم زنجیر بیرون آورده بود و به سمت مردم می چرخاند 

 «…ها را در جمعیت بیرون نیاوردند ما دو سه نفر را دیدیم که بردند…اصال تابوت 

 …ماشین بردند برای خاکسپاری و اصال در مسیر تشییع انجام نشد تابوت ها را با چند »

جایی که قرار بود آنها دفن شوند هم داربست کشیده بودند و خانواده جانباختگان با بدبختی می توانستند  

به محل دفن نزدیک شوند مثال برادر یکی از جانباختگان مجبور شد کارت شناسایی نشان دهد یا باید  

 …اال می رفتند تا بتوانند به محل دفن وارد شوند ها ب از نرده 

را   امنیت  اینکه  گفت  می  سپاه  های  خوبی  از  داشت  همچنان  خوان  بود.نوحه  بدی  بسیار  وضعیت 

 …برقرار می کنند و مردم را دوست دارند و کار کار آمریکا بود 

 …به جای عذرخواهی از مردم مقصر را کسی دیگر معرفی می کردند 

 «دن و شعار می دادند مردم ناراحت بو



ها همه چیز را داشتند به نفع خود باز می  تصاویر این تشییع حکومتی غیرقابل باور و سخت بود آن 

 … گرداندند شاید خانواده این جانباختگان مجبور بودند که تن به چنین مراسمی دادند 

 «واقعا نمی دانم

 منبع اصلی :توئیت الهام یزدی ها 

تبل+ برداری  بهره  اوکراینی  ادامه  هواپیمای  سقوط  جنایت  مقتولین  از  وطرفدارنشان  قاتلین  یغاتی 

 توسط سپاه پاسداران 

شنبه   پنج  آباد    26روز  اسالم  شهرهای  در  موشکی  قتل  جانباختگان  خاکسپاری  دی،مراسم 

غرب،سبزوارومالیر با بهره برداری تبلیغاتی قاتلین وطرفدارنشان از مقتولین این فاجعه انسانی همراه  

 .د بو

 :گزارشاتی در همین رابطه برگرفته از شبکه اجتماعی ورسانه ها*

       اسالم آباد غرب-1

در اسالم آباد غرب هم مراسم مهندس فریده غالمی و بچه هشت ماهه اش را که باردار بود سپاه و  

از   یکی  گرفتند.  را  اعتراضی  هر  جلوی  و  کردند  مصادره  مردم  قاتالن  سایر  و  ها  شخصی  لباس 

از زمان سقوط تا کنون قدرت تکلمش را از دست داده و خواهر     هران فریده در اثر شک واردهخوا

 .دیگرش تا خواست فریاد بکشد ماموران بر سرش ریختند و او را ساکت کردند 

 :مالیر-2

کسانی   توسط  اکراینی  هواپیمای  جانباختگان  از  یکی  نهاوندی  میالد  دکتر  پیکر  امروز  مالیره  اینجا 

ش سپاه  تشییع  بوده،  مالیر  های  نخبه  از  یکی  نهاوندی  میالد  شدن…  مرگش  باعث  اونها  خود  که  د 

خانوادشو تهدید کرده اگه نذارید مراسم رو ما بگیریم اجازه نمیدیم شما هم مراسم بگیرید، مادرش هم  

 .پذیرد گفته عنوان شهید رو نمی 

 :تصویر بهره برداری تبلیغاتی حکومت از قتل موشکی درمالیر



 

 :سبزوار-3

قاتلین   تبلیغاتی  برداری  بهره  با  هم  موشکی  قتل  باخته  جان  آریان  قاسمی  میالد  خاکسپاری  مراسم 

 :وطرفدارانشان در سبزوارهمراه بود 
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 :بهاباد-4

پنج شنبه   باخته قتل موشکی درشهر    26روز  بهابادی جان  امیرحسین قربانی  دی،مراسم خاکسپاری 

 :مورد بهره برداری تبلیغاتی قاتلین وطرفدارانشان قرار گرفت   بهاباد استان یزد هم 
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بین * عفو  ده سازمان  غیرقانونی  ابزار  از  استفاده  با  امنیتی  :نیروهای  زخمی  الملل  را  معترض  ها 

 اند کرده

ویدئویی، عکس  قربانیان و شاهدان عینیتصاویر  اظهارات  و  بین   ها  دست  که سازمان عفو  به  الملل 

آن  سندیت  و  می آورده  نشان  داده  قرار  تأیید  مورد  را  جریان  ها  در  ایران  امنیتی  نیروهای  که  دهد 

مسالمت  اعتراضی  سرنگون تجمعات  به  مسئوالن  اقرار  دنبال  به  که  هواپیمای  آمیزی  تصادفی  سازی 

در   اوکراینی  ش  18مسافربری  کشور  مختلف  نقط  در  ماه  ابزار  دی  معترضان  علیه  گرفت،  کل 

 .اند غیرقانونی به کار گرفته 

های بادی،  دی ماه، نیروهای امنیتی با استفاده از تفنگ   22و    21بر اساس این شواهد، در روزهای  

با ساچمه بدن و سر معترضان مسالمت  دادههای نوک آمیز را  ریزی و  و موجب خون   تیز هدف قرار 

شده جراحت  دردناکی  شلیک  اند های  به  معترضان  کردن  متفرق  برای  همچنین  امنیتی  نیروهای   .

اشکگلوله  گاز  و  پالستیکی  کردههای  اقدام  مشت آور  و  باتوم  با  به ضرب اند،  معترضان  ولگد  وشتم 

ور شده و به طور فراقانونی و خودسرانه بسیاری را دستگیر  ها حمله اند، با اسپری فلفل به آن پرداخته 

 .ند او بازداشت کرده

گوید:  الملل، می ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش 

آمیز و  »منزجر کننده است که نیروهای امنیتی ایران تجمع مردم برای سوگواری و اعتراض مسالمت 

 خشم نسبت مسافر هواپیمای سرنگون شده و همین طور ابراز  176درخواست اجرای عدالت در حق 
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های اخیر و و توسل  ی نیروهای امنیتی در جریان تظاهرات شدههای ثبت ورزی ی او، »خشونت به گفته 

 «.قهریه بخشی از روالی است که از دیرباز برقرار بوده است  های ایرانی به قوه مقام غیرقانونی  

 :1398دی ماه  28شنبه  –

به قتل موشکی در آمل واذیت وآزار خانواده    ادامه بی خبری از بازداشت شدگان اعتراضات نسبت

 هایشان

نفرازبازداشت شدگان تجمع اعتراضی نسبت به قتل موشکی مقابل ساختمان مرکزی سپاه در آمل  14

 .اند به مکانی نامعلوم منتقل شده 

نفر بدلیل شدت  3ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و  در شب اول بازداشت تعدادی از بازداشتی 

 .ت به بیمارستان منتقل شده و دوباره به بازداشتگاه بازگردانده شدند جراحا

با گذشت شش روز از بازادشت این معترضان نسبت به قتل موشکی ، از محل نگهداری آنان اطالعی  

 .دهد ها نمی اطالعات سپاه هم توضیحی به خانواده  در دست نیست. تماسی با خانواده ها گرفته نشده و 

خانو از  شدهادهشماری  تهدید  اطالعها  صورت  در  قرار  اند  نزدیکانشان،  بازداشت  درباره  رسانی 

 .بازداشت عزیزانشان تمدید خواهد شد 

اطالعات سپاه گذاشته و سپاه، پلیس امنیت را    ها را برعهدهرییس پلیس امنیت آمل مسئولیت بازداشت 

 .ضابط معرفی می کند 

توهین  رفتار  پرونده  بازپرس  خانوادهرحیم رستمی،  با  در مراجعات  آمیزی  و  دارد  زندانیان  این  های 

 .کند ها آنان را »منافق« خطاب کرده و از دادن اطالعات به آنان خودداری میخانواده

 دی ماه  28برگرفته از شبکه های اجتماعی 

 :1398دی ماه  29یکشنبه  –

 ی زنده باد خاطره جان باختگان قتل موشکی شهرزاد هاشمی و مایا زیبای 

 : کوچه سالم -خیابان قلمستان – امیریه   –: جنوب تهران 98روز یکشنبه بیست و نهم دی 

دریافتی:افسوس با این غم عظیم و اندوه جانکاه این کوچه هم ماتم زده و ساکنان آن به سوگ نشسته  

 . اند 

تی شادی دیدار  شهرزاد هاشمی و مایا زیبایی هم سرنشین پرواز شوم بودند که متاسفانه نتواستند سوغا 

 . یار و دیار و محله پدری خود را برای کسانی که چشم براهشان بودند برسانند 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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