
نسبت به قتل  اعتراضات  ویژه دومین روز)8931دی ماه  22اخبار و گزارشات کارگری 

 (ینیاوکرا یمایهواپ نانیسرنش

«میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»
 دومین روزتجمعات اعتراضی نسبت به قتل  سرنشینان هواپیمای اوکراینی -

 ها وخیابان ها سرداده شد دی در دانشگاه22شعارهایی که روزیکشنبه  -

توسط سپاه و  یمسافر یمایهواپ یدر رابطه با سرنگون یاعتراض یجنبش ها نیتشکلها و فعال هیانیب -

  قتیحق یپنهانکار یتالش مقامات برا

 یاعتراضات مردم دیدور جد رامونیپ رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد هیانیب -

 ریاخ یدادهایر مورد رود گودرزیال انیفرهنگ یکانون صنف هیانیب -

 تیسلت:کانون نویسندگان ایران -

 جرم است تیکردن جنا یمخف :محمود صالحی -

 :تجمعات اعتراضی نسبت به قتل  سرنشینان هواپیمای اوکراینیدومین روز -

 :تهران+

 :میدان آزادی*

روهای دی،علیرعم ایجاد جو رعب و وحشت با موردتهدید قرار گرفتن از طرف نی22روز یکشنبه 

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

و  ینیاوکرا یمایهواپ ضمن گرامیداشت  یاد به قتل رسیدگانمیدان آزادی دست به تجمع زدند و

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

 .ودروغگویی وپنهانکاری پس از آن بنمایش گذاشتند

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

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

 .ضرب وشتم قرار دادند

 :شتیدانشگاه به*

مقابل دانشکده تجمع با  یدانشگاه  بهشت انیاز هزار نفر از دانشجو شیبدی ماه، 22ظهر روز یکشنبه 

دست به تجمع زدند وبا سردادن شعارهایی اعتراضشان را نسبت به  دانشگاه نیا یو حسابدار تیریمد

 .این جنایت بنمایش گذاشتند

 یداروساز ،یپرستار ،یپزشک یها شکدهدر دان این دانشگاه یعلوم پزشکهمچنین دانشجویان 

 .اجتماعات جداگانه ای برپا کردند

ودانشجویان با سردادن  شده اند ریمعترض درگ انیبا دانشجو یجیعوامل بسبنابه گزارشات منتشره،

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



 :انتهر دانشگاه علم و صنعت *

 یصنف یشورا به فراخوانتهران  دانشگاه علم و صنعتدی،دانشجویان  22عصر روز یکشنبه 

 .دست به تجمع اعتراضی درهمین رابطه زدندپاسخ مثبت دادند و دانشگاه انیدانشجو

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

وخواندن سرود « بترسید بترسید ما همه باهم هستیم»انشجویان با سردادن شعاربنابهمین گزارشات،د

 .یاردبستانی دربرابرشان مقاومت کردند وفراریشان دادند

کشتگان  داشتیگرام شیتهران به هما" علم و صنعت"دانشگاه  انیدانشجو یصنف یفراخوان شورا

 :سپاه پاسداران یموشک انداز

 ها ارغوان خون ن،وط شب در چمن، در شعله زده

 ها بانگ شورافکن، تا سحر بزن، شعله تا کران یا تو

 طوفان دهیشکستگان، آرم در خون خستگان، دل که

 طوفان دهینگر، در زمان نگر، بردم ندگانیآ به

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

 ۵ساعت  ف،یک-تهران یمایموشک پدافند به هواپ کیلش یاز دست رفته، در پ زانیعز یتمام ادی به

 .میشو یروباز دانشگاه، دور هم جمع م تئاتر یدر آمف( ۲۲/۰۱/۹۹) کشنبهیعصر روز 

۲۲.۰۱.۹۰ 

 بایز یهنرها سیپرد ،یطوس ریخواجه نص ،ییعالمه طباطبا ف،یشر یر،صنعتیرکبیام یدانشگاه ها*

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

 .بود

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

 .اعتراضشان را بلند کردند

بیش از برگزار شد که  یشده بود، در حال یزیر که از قبل برنامه ریرکبیامروز دانشگاه ام امتحانات

از رفتن به جلسه  وتریو کامپ یاضیدانشگاه با تجمع مقابل دانشکده ر نیا انینفر از دانشجو222

 .ندشدامتحانات  یا هفته کی قیخواستار تعو و امتحان سرباز زدند

 تهران مدرس تیربتدانشگاه  *

تهران هم دست به تجمع اعتراضی درهمین  مدرس تیربتدانشگاه دی،دانشجویان  22روز شنبه 

 .زده بودند رابطه



 

 

 :اصفهان+



 :سی وسه پل*

 .سی وسه پل شاهد تجمع  اعتراضی جمعی از اهالی اصفهان بود ،(دی22)شنب شب

 اصفهان وعلوم پزشکی یصنعت های دانشگاه*

مقابل تحمع اعتراضی را  اصفهان وعلوم پزشکی یدانشگاه صنعت دی،دانشجویان22روز یکشنبه 

 .دند وبا سردادن شعارهایی اعتراضشان را بنمایش گذاشتندبرپاکردانشگاه نیا یساختمان ادار

 :اراک وارومیه+

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

 .دی دست به تجمع زدند22یکشنبه 

 :اهواز+

سرکوب قرار  یروهاینمورد حمله این شهر تجمع کردند و یدر کتابخانه مرکزجمعی از اهالی اهواز

 .گرفتند

 :تبریز+

 :زیدانشگاه تبر *

دست به تجمع زدند وبا خواندن سرودها منجمله یار زیدانشگاه تبر انیدانشجودی،22روز یکشنبه 

 .دبستانی وسردادن شعارهایی اعتراضشان را بنمایش گذاشتند

 :یدانشگاه هنر اسالم *

م شاهد تجمع اعتراضی دانشجویان با سرود خوانی هزیتبر یدانشگاه هنر اسالم دی ،22روز یکشنبه 

 .وسردادن شعارهابود مرغ سحر منجمله

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

 .در مقابلشان بود

 :شیراز+

 :معالی آباد*

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

 «وقت رفتنه یعل دیس  ماه ماه آخره نیا» :شعار می داند

 رازیش دانشگاه یدانشکده مهندس *

 .شاهد تجمع اعتراضی دانشجویان بودرازیش دانشگاه یدانشکده مهندس ،(دی22)روزگذشته

 :کرمانشاه+

دانشجویان همراه شد ودانشجویان با دستگیری یکی از  کرمانشاه یدر دانشگاه راز انیتجمع دانشجو

 :شعار میدادند

 «رو پس بده  دانشجو شرفیب شرفیب»



 :مشهد+

در پارک نفر از اهالی مشهد دست به تجمع وروشن کردن شمع 222،بیش از (دی22)شب گذشته*

 .این شهر زدند که با یورش نیروهای سرکوبگر روبرو شدندباهنر

 .ست به تجمع اعتراضی در پارک ملت این شهر زدنددی،جمعی از اهالی مشهد د22روز یکشنبه *

 :همدان+

قتل  دست به تجمع اعتراضی نسبت به  همدان ینایس یدانشگاه بوعل انیدانشجودی، 22روز شنبه 

 .زدند ینیاوکرا یمایهواپ نانیسرنش

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

دی می 22روزیکشنبه ....یزد وقزوین ،ندج،سمنان،شهرقدس تهران ،آمل،بابل،رشت،زنجان،سن

 .باشد

 :دی در دانشگاه ها وخیابان ها سرداده شد22یی که روزیکشنبه شعارها

 «کتاتوریمرگ بر د»

 «میکن شیرهبر قاتل رو ستا میکه سازش کن میکشته نداد»

بر   مرگ بر تو ، مرگ ن وطنجوانا یکشت ،یکرد رانهیخاک وطن را، و ،یآخوند خائن، آواره گرد»

 «تو

 «رهبر الدنگ ما ننگ ما ننگ ما »

 «وقت رفتنه یعل دیس  ماه ماه آخره نیا»

 «ییداعش ما شما یسپاه کتاتورید»

 «ییداعش ما شما  یحکومت سپاه»

 «است زاریب یدعلیاست از س داریدانشجو ب»

 «سپاه جنایت می کند رهبر حمایت می کند»

 «اثر ندارد گرید توپ، تانک، اشک آور،»

 «اتحاد اتحاد كارگر دانشجو»

 «دیبما ملحق شو میخواهیماتماشاگرنم»

 «میما همه با هم هست دیبترس دیبترس»

 «عامل قتل ملت تیکفا یسپاه ب»

 «رو پس بده  دانشجو شرفیب شرفیب»

 «کاستیگن آمر یدروغ م  جاست نیدشمن ما هم»

 «ستمگر ییگر، فتنه تو به من نگو فتنه»



 «گم بشه دیپ تانک فشفشه، آخوند باتو»

 «میخوا ینم میخوا ینم   یحکومت سپاه»

 «؟ییعدالت کجا ؟ییعدالت کجا دهیاز خون جوانان وطن الله دم»

 «آخوند به جاش گذاشتند   هامون رو کشتند نخبه»

 «هیفق تیرگ بر اصل والم»

توسط سپاه  یمسافر یمایهواپ یدر رابطه با سرنگون یاعتراض یجنبش ها نیتشکلها و فعال هیانبی*

  قتیحق یپنهانکار یو تالش مقامات برا

 یم شینفر تمام شد، شروع شده و به پ 271گرفتن جان  متیکه به ق یتیجنا هیقدرتمند عل یاعتراض

 .رود

اعالم " را سه روز تمام انکار و رسما یحادثه هولناک نیوقوع چن یو مقامات حکومت نیمسول یتمام

محل وقوع حادثه  عیسر یلیخ. رخ داده است مایهواپ یدر اثر نقص فن ییهوا سانحه کیکردند 

و  وغدر نیا هیو توج غیتبل فهیهم وظ یحکومت یرسم یرسانه ها. برود نیشد تا آثار آن از ب یپاکساز

، فشار  یاجتماع یو وجود شبکه ها یرشد تکنولوژ منیرا بعهده گرفتند، اما به  یبکاریفر

 نیا  شتر،یب یو خارج از توان پنهان کار یمستقل  و وجود شواهد قو ینه ها، رسا یافکارعموم

ناکام ماند و بعد از سه روز مجبور به اعتراف شدند که  قت،یانکار حق یو تالش برا ییدروغگو

 .فاجعه شده است نیباعث ا" یاشتباه انسان"

در آبان ماه رخ داده بود، به  ها ابانیبه سر مردم معترض در خ میمستق کیکه از شل" یاشتباهات" همان

 !منجر شد گناهیو کشته شدن دهها انسان ب یمسافر یمایزدن هواپ

کند، جامعه آرام ننشست و  یرا الپوشان وستهیبه وقوع پ تینوع اعتراف هم نتوانست علت جنا نیا اما

 نیعامل ق،یمع یو با نفرت ختندیر ابانیشهرستانها به خ یدر تهران و برخ یو عصبان نیمردم خشمگ

  .را نشانه گرفتند تیو سازمانده جنا یاصل

فاجعه  نیدر اعتراض به وقوع ا ماهید 22تهران در شامگاه پنجشنبه  یها دانشگاه انیو دانشجو جوانان

 تیمورد حما عایمقامات در پنهان کردن آن ، دست به اعتراض و تجمع زدند که سر ییو دروغگو

  .جامعه قرار گرفتند عیوس

و  وستندیپ انیدانشجو زشیبه خ رازیهمدان و ش جان،یتهران، اصفهان، رشت، اله یدر شهرها مردم

  .اعتراضشان را بلند کردند ادیفر

  .فاجعه هستند نیا یاصل نیو عامل نیخواستار محاکمه و مجازات آمر جامعه

 دییو مورد تا تیبا صالح یشوند تا در دادگاه یبه  جامعه معرف دیبا تیجنا یاصل نیو مسبب نیآمر 

 .محاکمه و مجازات شوند یافکارعموم

تشییع شده و   یسراسر یهمبستگ کیبا تمام احترام با حضور گسترده مردم در  انیقربان یکرهایپ

باشد، برگزار  یجانباختگان م ستهیباشکوه ، مستقل از حکومت ، آنگونه که شا داشتیمراسم گرام

 .گردد



بدون  دیبا یمردم یو محاکمه آنان در دادگاه ها تکارانیشدن جنا یحق مردم است و تا معرف تظاهرات

 .سرکوبگر ادامه داشته باشد یروهایاز جانب ن یمزاحمت جادیگونه مانع و ا چیه

طلب  یو برابر خواهیجوانان، و همه مردم آزاد ان،یکارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجو فهیوظ

 .مطلوب به مبارزه خود ادامه دهند جهیبه نت دنیتا رس یبه اعتراضات جار وستنیاست با پ

 :امضاء کنندگان هیاول ستیل

 انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه-1

 نقاشان البرز یکایسند-2

 رانیبازنشستگان ا یشورا-3

 لغو کار کودک نیاز فعال یجمع-4

 سنندج یکارگر نیاز فعال یجمع- 5

 یاعتراضات مردم دیدور جد رامونیپ رانین اآزاد کارگرا هیاتحاد هیانیب*

به دنبال . و مردم در تهران دست به اعتراض زدند انیاز دانشجو یادیتعداد ز ماهید ۹۰ روزید

آن کشته شدند  نینفر سرنش ۰۷۱که  یمسافربر یمایموشک به سمت هواپ کیاعتراف دولت به شل

 یتینارضا نیا. مردم برافروخته شد انیگسترده از التهاب و اعتراض در سراسر کشور در م یموج

و دانشگاه  ریرکبیو ام فیشر یصنعت یغروب در مقابل دانشگاه تهران و دانشگاه ها یحوال یعموم

بالفاصله مردم با . حادثه شد نیا نیمسبب هیبه اعتراض و سر دادن شعار عل لیبابل تبد یروانینوش

از آن است که  یخبرها حاک. کشاندند یعتریاعتراض را به سطح وس ان،یملحق شدن به دانشجو

مردم با سر دادن شعار  رازیرشت، اصفهان، مشهد و ش یها ابانیدر دانشگاه همدان و در خ نهمزما

 .دست به اعتراض زده اند نیدولت و مسئول هیعل

هر  تیمردم با خشونت و سبع یسراسر عیگسترده و وس یتظاهرات ها ن،یبنز یو در پس گران آبانماه

هزاران نفر . کشور کشته شدند نیپاسخ گرفت و صدها نفر از جوانان ا تیحاکم یمامتر از سوچه ت

شد و با  لیتبد یپادگان ییکشور به فضا یشهرها یفضا. قرار گرفتند تیو مورد آزار و اذ ریدستگ

ها پس از  یریموج دستگ. دیقطع گرد یمردم به اخبار و اطالعات به کل یدسترس نترنتیقطع شبکه ا

 رشدگانیاز دستگ یادیز اریکرد که هنوز از سرنوشت تعداد بس دایبه شکل گسترده تر ادامه پ زیآن ن

 .ستیدر دست ن یاطالع

 .مردم صورت گرفت یاز سو شتیسرکوب گسترده تنها در مقابل مطالبه مع نیا یتمام

ه فرستاد اما مگر مردم معترض را بشود سرکوب کرد و مردم را موقتاً به خان یابانیتظاهرات خ دیشا

به آن  یپاسخ چیسرکوب کرده و ه زیجامعه را ن یشتیمطالبات مع نیتر یا هیو پا ینان خواه شودیم

 نداد؟

 هینسبت به سرکوبگران در ال میعظ یمطالبات بر بستر خشم نیافتد انباشته تر شدن ا یکه م یاتفاق

 .مختلف جامعه خواهد بود یها



سرچشمه  ییایتماماً ماف ستمیس کی یها یو رانتخوار یاد و دزدسو از فس کیکه از  یو نفرت خشم

 یها یو گران یکاریفقر و فالکت و ب هیعل یکه اعتراضات به حق مردم گرید یو از سو ردیگیم

 .شودیبر حدت و شدت آن افزوده م شودیسرکوب ها روبرو م نیتر انهیروزافزون با وحش

 داتیو تهد یجنگ دیشد یده آن، جامعه متحمل فضاآبان و سرکوب گستر یپس اعتراضات اجتماع در

دولتها و  یها یکه در اثر جنگ افروز ییفضا. دولتها شد نیخطر شروع جنگ ب ریتحت تأث ینظام

نداشته و ندارد و بالفاصله کشته  رانیبه جامعه و مردم در ا یارتباط چیشکل گرفت که ه ییروهاین

 .افتد یاتفاق م یرانیا ییتوسط پدافند هوا مایاز انسان ها در هواپ یادیشدن تعداد ز

 یپاسخ نیکرده است نه تنها کوچکتر لیکه به آحاد جامعه تحم یبدون اعتنا به فقر و فالکت تیحاکم

و  شتیو مع ستیبلکه روز به روز بر دامنه تعرض به ز ستیقائل ن یخواست و مطالبات مردم یبرا

و اعالم  هآمد ابانیکه مردم به تنگ آمده به خ نجاستیو ا دیافزا یجامعه م نیا نیساکن یزندگ تیامن

 . ”میکه سازش کن میکشته نداد” کنند که  یم

و کشتار مردم  یو سرکوبگر ستین ستادنیدر جامعه را سر باز ا یتحول خواه میموج عظ نیا قطعاً 

را ساکت کند و هر بار و هربار  یمردم میجنبش عظ یتواند به صورت مقطع یمعترض تنها م

در جامعه رقم زند  ینیادیبن راتییو گسترده تر از دفعات قبل سر بر خواهد آورد تا چنان تغ عتریسر

 .متحول گردد یکل مناسبات اجتماع که

تمام سرکوب و کشتار تا تحقق کامل  رغمیعل رانیمردم ا یمطالبات میکارگر در رأس جنبش عظ طبقه

 .ندینش ینماز پا  شیخو یو طبقات یاجتماع ،یشتیمطالبات مع

 یو اعتراض به کشتار و موج گسترده  یاز سر خونخواه نباریا یاعتراضات مردم دیدور جد شروع

دهد که سرکوب و ارعاب و  ینشان م نیکردن مردم سربرآورده است و ا یها و زندان یریدستگ

 .جامعه را به محاق ببرد یاعتراض میتواند جنبش عظ ینم گریکشتار د

 نود و هشت ماهیو دوم د ستیب -رانیان اآزاد کارگر هیاتحاد

 ریاخ یدادهایدر مورد رو گودرزیال انیفرهنگ یکانون صنف هیانیب*

هولناک مرگ، بر سر  یغم و تراژد نیسنگ هیکه در کشور رخ داد، سا ریاخ زیحوادث غم انگ یپ در

 مید  که زبان را تسلروزها آنقدر هولناک بو نیجان باختن هموطنان درا.  ختیفرو ر انیرانیو ا رانیا

 . میسکوت نموده و ناتوان از تسال هست

 لیو تصادف وسا یتا واژگون مایدر سقوط هواپ زمانیها از جان باختن هموطنان عز دادیرو نیا همه

 نیدر تام ربطیذ نیمسئول یتیدرا یدر مراسم کرمان ،  نشان از ب تیو فشار  جمع  یعموم هینقل

 . آحاد مردم  دارد تیامن

اظهار تاسف  ریاخ  یها دادیاز جان باختن  همو طنان در همه رو گودرزیال انیفرهنگ یصنف نونکا

 یداشته و با همه آنان ابراز همدرد تیعرض تسل زیعز انیرانیداغدار و ا ینموده  و به  خانواده ها

 .باشد بر دل دلسوختگان ینیباشد که تسک د،ینما یم

  میباش یطرف م یمستقل وب یدر دادگاه ها دادهایرو نیا نیمسببو محاکمه  ییخواهان شناسا انیپا در

 گودرزیال انیفرهنگ یکانون صنف 



۲۲ /۰۱/۹۰ 

 تیسلت:کانون نویسندگان ایران

به بازماندگان آنها ! باد یگرام یمسافر یمایساقط کردن هواپ یضد انسان ی شدگان فاجعه کشته ادی

 نیو دروغ از ا تیساز رخت بربستن جنا ر شده سببپرپ یها آن جان میدواریو ام مییگو یم تیتسل

 .شوند نیسرزم

نامعلوم در آسمان جنوب تهران  لیبه دال نیسرنش ۰۷۱با  ینیاوکرا یمایهواپ ید ۰۲چهارشنبه  روز

از . بودند گریچند کشور د ی تبعه یو شمار رانیا ی مسافران تبعه شتریب. آتش گرفت و سقوط کرد

و تا  نداعالم کرد" ینقص فن"را  مایسقوط هواپ لیدل یو دولت یالن نظاماول، مسئو یها همان ساعت

 لیاسناد و دال راینشد ز رفتهیجهان پذ یکه از سو یلیدل. آن اصرار داشتند غیبر تبل ید ۹۰روز شنبه 

مسلح  یروهایروز شنبه ستاد کل ن. نبوده است یاز نقص فن یناش مایکه سقوط هواپ داد ینشان م گرید

از  یموشک پدافند و ناش رخوردب لیبه دل نیخطوط اکرا یمایاعالم کرد که سقوط هواپ هیانیار ببا انتش

انسان در آن  ۰۷۱که  یمسافربر یمایاقرار معلوم شد که هواپ نیا یدر پ. بوده است" یانسان یخطا"

 .مورد هدف موشک قرار گرفته است دندیکش ینفس م

** 

بر افکار  رنگیدروغ و ن یها انسان، موشک ۰۷۱و کشتار  مایموشک و انداختن هواپ کیاز شل پس

طفره  ییو پاسخگو قتیاز اعالم حق" مسئوالن" گریشد تا مگر بار د کیو جهان شل رانیا یعموم

. شود تیواقع نیگزینتوانست جا نیدروغ یوهایبود که سنار یا گونه به طیبار شرا نیروند؛ اما ا

 ."یانسان یخطا"اما با  رفتندیرا پذ" کیشل" ناچار هب

است که چه  نیداد پرسش ا لیتقل" یانسان یخطا"انسان را به  ۰۷۱کشتار  ی اگر بتوان فاجعه یحت

 عامل را ممکن ساخته است؟ نیا زیچ

اندرکار بزرگ و  است که در آن هر دست یطیهم شرا یکیرا ممکن کرد " یانسان یخطا" نیا آنچه

مردم،  انیب یدر برابر مردم ندارد؛ سلب آزاد ییگو خبه پاس ازیاجبار و ن ، فهیکوچک حکومت وظ

مستقل و  یها ها و رسانه روزنامه تیآزاد به اطالعات درست و بهنگام ؛ ممنوع یممانعت از دسترس

در دست  یداریو شن یدارید یها فرمان ، انحصار رسانه وابسته و گوش به اتیدادن به نشر دانیم

" مسئول"اندر کار و  امکان را به هر دست نیمردم ا نایب یحکومت و کال سرکوب و سلب آزاد

مردم  زامکان را ا نیانجام دهد؛ در مقابل، ا خواهد یهرآنچه م دغدغه یراحت و ب الیتا با خ دهد یم

 کیمختلف  یها است که بخش ییفضا نیدر چن. و پاسخ بخواهند ندیکه زبان به پرسش بگشا ردیگ یم

اگر . بازدارند قتیبه حق یو آنها را از دسترس ندیدم دروغ بگوچشم در چشم مر توانند یحکومت م

همچنان  قتیحق کهاسناد آن نبود بسا  یو رو شدن برخ یضد انسان ی فاجعه نیا یالملل نیب بایوجه تقر

از  یکه خود صورت تیاز واقع ییها تکه یو افشا گرانید" انیب یآزاد. "ماند یم یابهام باق ی در پرده

 قت،یپنهان کردن حق ی، سه روز تالش برا یپراکن ت، موجب شد پس از سه روز دروغاس انیب یآزاد

 یویمسلط کردن سنار یبرا یتوابسته و دول یها  مطبوعات و رسانه ی توپخانه یریکارگ سه روز به

ساتر  ی آن پرده گریفاجعه، د نیکم در مورد ا دست ان،یب یکه سانسور و سلب آزاد ابندی، در یشیفرما

 .ناچار لب به اعتراف گشودند. اند شده یکه پشتش پنهان م ستین یگشیهم

چون  یعموم یها مسئوالن عرصه تواند یم انیب یاز آزاد اش یبرخوردار ی جامعه به اندازه هر

 هیبسازند، نشر بونیخود تر یهر اندازه که مردم حق داشته باشند آزادانه برا. حکومت را پاسخگو کند



داشته باشند، هر اند ازه که حق  اریدر اخت یداریو شن یدارید یها رسانه و کتاب منتشر کنند و

جرات دروغ گفتن و  یمسئول و صاحب قدرت چیه زانیتشکل داشته باشند به همان م جادیاعتراض و ا

در  یوقت ردیگ یرابطه قرار م نیا یکجا رانیا ی جامعه. را از آنها نخواهد داشت قتیپنهان کردن حق

 ختند؟یر شدروغ بر سر محابا یچنان ب -یمسافر یمایبه هواپ کیشل ی فاجعه -خرمورد آ نیهم

 مییگو یم تیو جهان تسل رانیدوست ا را به بازماندگان و به مردم انسان مایهواپ نانیشدن سرنش کشته

 .میدان یاندوه آنها م کیو خود را شر

 جرم است تیکردن جنا یمخف :محمود صالحی

 . دهیداغ د ین و خانواده هابه مردم جها تیتسل ضمن

نقش داشته اند محاکمه  یمسافربر یمایهواپ یموشک به سو کیکه در رابطه با شل یهمه مسئوالن دیبا

 دیبا. نموده اند یسکوت کرده اند و آگاهانه آن را مخف تیجنا نیکردن ا یکه در مخف یو مسئوالن

 .محاکمه شوند تیکردن جنا یتهام مخفبه ا یدادگاه علن کیخود استعفاء و در  یاز پست ها عیسر

 .است رانیخواست ما کارگران ا نیا

akhbarkargari2468@gmail.com 
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