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مي کنی را محکوم مرازي شاني دانشجویاحکام صادره برا  

 
١٣٨٧ ی دازدهم دو شنبهپنج                                                                       ورانخودري از کارگران ایجمع  

  
یوهمکاران گرامدوستان   

اين   نفر از دانشجويان٩دانشگاه شيراز برای  انضباطی  کميته 

 کاظم رضايی، سعيد .دانشگاه احکام سنگينی صادر کرده است

از  ديگر تن و دو  تقوی  رضايی، عنايت بدالجليل ، ع خلعتبری

  کدام به دو ترم ممنوعيت از تحصيلدانشجويان اين دانشگاه، هر

 انضباطی مرکزی و آرش ۀ و ارجاع به کميتبا احتساب سنوات 

ممنوعيت از  نامجو به يک ترم لی و حمداهللا  المروستايی، هادی

   .ی انضباطی مرکزی محکوم شدندتحصيل با احتساب سنوات و ارجاع به کميته

اتهام شرکت در مراسم روز دانشجو احضار کرده بود ولی در   انضباطی دانشگاه شيراز ابتدا دانشجويان را بهکميته

ايجاد  سنگين تعليق که برای تعدادی از دانشجويان به معنی اخراج از دانشگاه است، اتهام ادامه و برای صدور احکام

   .بلوا و شورش و توهين به مقدسات اسالمی وارد کرده است

اين دانشگاه و تبديل مراسم سخنرانی دانشجو درپرشور روز برگزاری مراسمبعد ازاحکام فوق برای دانشجويان شيراز

در جهت گسترش فساد  دانشجويان به صحنه اعتراض به دولت توسط    اين دانشگاهدر الريجانی و ساير حکومتی ها

اعتراضات و ادامه تالش های تا دولت از  و نشانه وحشتمی شوند صادر گسيختهگرانی و تورم افسارباندبازی و

   . هاستکنون برای ساکت کردن فضای دانشگاه

   کارگران ايران خودرو
 می  کند و از همه کارگران و همکاران عزيز محکوم می  صدور اين احکام را برای دانشجويان دانشگاه شيراز

 و خواهان برچيده شدن کميته های انضباطی از دانشگاه ها ولغو کنند خواهد در حمايت از دانشجويان شيراز اعتراض

   . شوند دانشجويان اين فرزندان کارگران اين احکام عليه

 تواند در حمايت از دانشجويان شيراز و   ديگر همکاران می رساندن صدای دانشجويان وپيام و خواست آنان به گوش

  .اعتراض به احکام صادره برای دانشجويان دانشگاه شيراز موثر باشد در ايجاد و تقويت فضای عمومی

  وايرانخودر جمعی از کارگران
http://khodrokar.blogfa.com  
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