
 نانینسبت به قتل  سرنشاعتراضات  ویژه)2931دی ماه  02و  02اخبار و گزارشات کارگری 

 (ینیاوکرا یمایهواپ

«میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»
 :هواپیمای اوکراینی انتجمعات اعتراضی نسبت به قتل  سرنشین

 تهران کیتکن یدانشگاه پل+ 

صدها نفر در دانشگاه، تهران کیتکن یپلدر ادامه تجمع  دانشجویان ه،دی ما 12بعد از ظهر روز شنبه 

هواپیمای  اننسبت به قتل  سرنشین جوانان  برای بنمایش گذاشتن اعتراضشانز اهالی تهران منجمله ا

 دانشگاه  اینمقابل  ایشانه،گرامیداشت خاطره این جان باختگان وهمدردی با خانواده اوکراینی

 سردادن شعار هایی با وسپس ولحظه به لحظه برتعدادشان افزوده می شد ع کردنددرخیابان حافظ تجم

 .راهپیمایی کردند ولی عصرکالج و بطرف چهار راه 

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

 .تجمع کنندگان گاز اشک آورشلیک کردند

 



 

 

 خیابان آزادی – عتی شریفدانشگاه صن+ 



در خیابان آزادی مقابل سردرش  و دانشگاه صنعتی شریفدردی،تجمع مشابهی  12عصر روز شنبه 

 .باشرکت دانشجویان وجمعی از اهالی تهران برگزارشد

 

 

 خیابان انقالب –دانشگاه تهران + 



مع اعتراضی مشابهی شاهد تج نیز دی،خیابان انقالب ،مقابل دانشگاه تهران 12غروب روز شنبه 

 .بود وجمعی از اهالی پایتخت باشرکت دانشجویان

 دانشگاه تهران یبایز یدانشکده هنرها +

 یبایز یهنرها سیدانشگاه تهران با تجمع در پرد انیاز دانشجودی نیز،جمعی  12ظهر روز شنبه 

 ینیاوکرا یمایاپهوسرنشینان به قتل رسیده از  ییها و نصب عکس ،روشن کردن شمع تهران  دانشگاه

دانشگاه تهران با نواختن ساز  یبایز یدانشکده هنرها انیاز دانشجو یکی یادشان را گرامی داشتند و

 .کرد یهمدرد انسانی فاجعه نیبا خانواده ها و بازماندگان ا

 

 دانشگاه عالمه طباطبایی تهران+

ایی تهران با تجمع،روشن کردن دی،دانشجویان دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطب12روز شنبه  

ه و همدردی با خانواداین به قتل رسیدگان شمع ونصب دست نوشته هایی با گرامیداشت خاطره 

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

 .گذاشتند

 ریخواجه نص یدانشگاه صنعت+

باهمراهی تعدادی  یطوس نیرالدینص خواجه یدانشگاه صنعت انیجواز دانش یجمعدی، 12روز شنبه 

وبرافراشتن دست دانشگاه  نیا کیدانشکده مکانهواپیمای اوکراینی باتجمع در  از بستگان جانباختگان

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

 .هولناک ودروغ پردازی هایشان بنمایش گذاشتند

 بابل یروانینوش یدانشگاه صنعت +

روشن کردن شمع  تجمع و بابل با یروانینوش یدانشگاه صنعت انیاز دانشجو یجمع ،(دی12)شنبه شب

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

 .هایشان اعالم کردند

 (بابلسر)دانشجویان دانشگاه مازندران+



 ادی دربابلسرباتجمع وروشن کردن شمع مازندران یها دانشگاه انیاز دانشجو یجمع،(دی12)شنبه شب 

 .کردند یابراز همدرد آنان یها و با خانوادهاین فاجعه را گرامی  باختگان جان

 شگاه فردوسی مشهدندا+ 

در دانشکده دی،جمعی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با تجمع  12عصر روز چهارشنبه 

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

 .ی ها ومسببانشان بنمایش گذاشتندشعارهایی اعتراضشان را نسبت به این جنایت،دروغ پرداز

 ......سنندج،رشت،الهیجان،همدان وبندرعباس، اصفهان،تجمعات در+

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

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

 .ر شهرهای مختلف کشور منجمله دراصفهان، بندرعباس،سنندج،رشت،الهیجان،همدان می باشدد

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

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

 «استعفا استعفا  کل قوا  ی فرمانده»

 «ستعفا استعفاا   تیکفا یمسئول ب»

 «محاکمه الزم است  ستین یاستعفا کاف»

  «مرگ بر دروغگو»

 «میما همه با هم هست دیبترس دیبترس»

 «آبان ماست ی کشتهنفر  2011»

 «ما یمایننگ ما ننک ما صدا و س»

 «مملکتو رها کن /کن  ایح یسپاه»

 «دادیهمه ب نیاز ا! ادیفر!ادیفر»

 «عامل ننگ ملت  تیکفا یب ەسپا»

 «نه اوباش میبه هوش باش ما ملت یامنه اخ»

 «خائنه رهبرشم  قاتله یمانیسل»

 «عامل قتل ملت  رتیغ یب یجیبس»

 «کاستیآمر گنیدروغ م  نجاستیدشمن ما هم»

 «تیوال نیمرگ بر ا تیهمه سال جنا نیا»

 «!میخوا ینم! میخوا ینم یاسالم یجمهور»

 «رنیگ یسخت رو از من و تو م انتقام»



 «!ستمگر ییفتنه تو! و فتنه گربه من نگ»

 «ییشما ما داعش  یسپاه کتاتورید»

 «رهبر الدنگ ما  ننگ ما ننگ ما »

 «مملکتو رها کن  کن ایح یا خامنه»

 «کند یم تیکند رهبر حما یم تیسپاه جنا»

 «کتاتوریمرگ بر د»

 «گم بشه دیتوپ تانک فشفشه آخوند با»

akhbarkargari2468@gmail.com 
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