
 8931آبان ماه  72اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 نیبنز متیق شیافزابهانه به چهارمین روز اعتراضات 

،بگیر وببندها،قطع کردن اینترنت، تعطیل هاآبان برای چهارمین روز، علیرغم کشتار 72روز دوشنبه 

 ....و ،قطع کردن تردد متروهاتعطیلی مسابقات ورزشیماها ،،بستن سینکردن دانشگاه ها ومدارس

 شیافزابهانه به وبرگزاری بالماسکه از طرف مزدوران رژیم منجمله دانشجویان بسیجی،اعتراضات 

 .ادامه پیدا کرد نیبنز متیق

گزارشات منتشره درشبکه های اجتماعی ونیز گزارشات سربسته دررسانه ها،حاکی از ادامه 

 مریوان، سقز، سنندج، شیراز،اسالمشهر،چمران، ،(محله طالقانی )ر شهرهای ماهشهراعتراضات د

،بهارستان،قدس،شهریار،نجف آباد،یزدانشهر،برخی نقاط (فردیس وگلشهر)، کرجبوکان کامیاران،

 .می باشد.....تهران و

 :تصویری از اعتراض محله طالقانی ماهشهر

 

ی،دانشجویان دانشگاه تهران دست به تجمع در حمایت از آبان برای دومین روز متوال72روز دوشنبه 

 .زدند نیبنز متیق شیافزامعترضین نسبت به 

درهمین روز در چارچوب رقابت های بین جناحی حاکمیت ومهیا سازی زمینه حمله به دانشجویان 

تهران ،دانشجویان بسیجی نیز بالماسکه ای در دانشگاه  نیبنز متیق شیافزاحامی معترضین نسبت به 

 .راه انداخته اند وبدنبالش به تجمع دانشجویان حق طلب حمله ور شدند

 نیبنز متیق شیافزادر پی اولین روز تجمع دانشجویان حامی معترضین نسبت به ( آبان72)شب گذشته

 .،نرگس باقری وامیرفرصتی بازداشت شدندییمرتضا سهاتعدادی از دانشجویان ازجمله 



 ینیحس نیمحمد ام ی صنفی دانشجویان کشور عالوه براین سه دانشجو،بنابه گزارش کانال شوراها

حقوق دانشگاه گرگان شب گذشته  یبابل و دانشجو یروانیدانشگاه نوش یصنف یسابق شورا ریدب

 .توسط وزارت اطالعات بازداشت شد

همچنین بنا به گزارشات منتشره درشبکه های اجتماعی،سپیده قلیان بدنبال شرکت فعالش در تجمعات 

 .اعتراضی روزهای گذشته برای باری دیگر بازداشت شد

طی چهار روز  نشان می دهد تعداد شهرهایی که آبان 72بتاریخ  گزارشات جسته وگریخته رسانه ای

شهرمی باشد 011صورت گرفته خیلی بیشتر از  نیبنز متیق شیافزادرآنها اعتراض نسبت به  اخیر

بعنوان مثال فقط دراستان خوزستان در .ف بوده استلوهر شهر هم شاهد اعتراضات در محالت مخت

 .شهرستان شاهد اعتراضات به اشکال مختلف بودیم01

دراستان بنا بهمین گزارشات تعدادبازداشت شدگان خیلی بیش از هزارنفر می باشد ازجمله فقط 

 .نفر بازداشت شده اند081خوزستان 

گزارشات منتشره درشبکه های اجتماعی حاکی ازاین است که طی روزهای گذشته معترضین برای 

 عیتوز یها گاهیجا نسبت به وضعیت کنونی کشور ومسببانشان بنمایش گذاشتن خشم ونفرتشان

ط مختلف کشورمورد حمله قرار ،سرکوب ومذهبی بسیاری را در نقامراکز قدرت،ها  ن،بانکیبنز

 .داده اند

قطع کردن اینترنت،بستن دانشگاه ها ومدارس،تعطیلی  درهمین چارچوب بازداشت های گسترده، 

قدرت حاکمیت نمی باشد بلکه بیانگر نه تنها ....و ،قطع کردن تردد متروهاسینماها ومسابقات ورزشی

 .را بنمایش می گذارد دامنه اشوافزایش  تراضات صورت گرفتهگستردگی اع را نسبت به  وحشتشان

اطالع رسانی دقیقی نمیتوان  تگان ومجروحین اعتراضات چهار روزاخیرکماکان از تعداد جان باخ

 .کرد

نفر 111نفر وتعداد مجروحین را  43یک منبع خبری محلی تعداد جان باختگان استان کردستان را 

 .اعالم کرده است

 .گزارش کرده استنفر01ض اخیر کرمانشاه را همین منبع جان باختگان اعترا

akhbarkargari2468@gmail.com 
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