ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم در ﻣﻬﺎﺑﺎد
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﻬﺎﺑﺎد ،داﻣﻨﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در هﺸﺘﻤﻴﻦ روز ﺁن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و
هﺰاران ﺗﻦ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺁن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺮوز ﺷﻨﺒﻪ  ٢۵ﺗﻴﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ١۶ژوﺋﻴﻪ ،ﺑﺎزار و ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎزهﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ هﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻄﻴﻞ و اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺁﻣﺪ .داﻣﻨﻪ اﯾﻦ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﻴﺪان اﺳﺘﻘﻼل ،ﻓﻠﮑﻪ ﺷﻬﺮداری ،ﺑﺎغ ﺷﺎﯾﮕﺎن و ﭘﺸﺖ ﺗﭗ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮی زﯾﺒﺎ،
زﻣﻴﻦ هﺎی ﺷﻬﺮداری ،ﺷﻬﺮک ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻓﺮهﻨﮕﻴﺎن و ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮداری)ﺗﺮﻩ ﺑﺎر ﻗﺪﯾﻢ( و
ﭼﻬﺎر راﻩ ﺁزادی ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ .هﺰاران ﺗﻦ از ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺁﺗﺶ زدن ﻻﺳﺘﻴﮏ و ﺷﻌﺎر ﻋﻠﻴﻪ رژﯾﻢ ،ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ و ﻧﻴﻢ)ﺑﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان( ﺻﺒﺢ
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ٢۶ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ،ﻧﻴﺮوهﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﮔﺎز اﺷﮏ ﺁور و ﺗﻴﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﺠﺮوح ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺁﻣﺎدﻩ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪﻩ و
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻴﺮاﻧﺪازی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﯾﻦ درﮔﻴﺮی هﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣﻮران ﮔﺎرد وﯾﮋﻩ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ
رﺳﺪ .در هﻤﻴﻦ ﺣﺎل ،ﺷﻤﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮐﻮﮐﺘﻞ ﻣﻮﻟﺘﻒ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ،ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺪان اﺳﺘﻘﻼل را ﺑﻪ ﺁﺗﺶ
ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از ﺷﻬﺮ ،ﻧﻴﺮوهﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺴﻦ زادﻩ را ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﯾﺎدی در ﺁن ﮔﺮد
ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﮐﺮدﻩ و دﻩ هﺎ ﺗﻦ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻤﺪی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار رژﯾﻢ در ﻣﻬﺎﺑﺎد ،در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻇﺎهﺮ ﺷﺪﻩ و
ﺑﺎ ﯾﺎدﺁوری ﺣﻮادث ﺳﺎل هﺎی  ۵٩ﺗﺎ  ۶٣ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﺳﺖ زد ،ﺑﺎ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﮑﺮار ﺗﺎرﯾﺦ ،از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺖ از اﻋﺘﺮاض ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .درﮔﻴﺮی هﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺑﺎد هﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﺘﺸﻨﺞ و ﻧﺎﺁرام
ﮔﺰارش ﺷﺪ.
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