
  
  

  تظاهرات مردم مهاباد برای دومين روز متوالی ادامه یافت 
  

 مردم )پنچشنبه هجده فروردین( شب گدشتهژیم،در ادامه تظاهرات و درگيری مردم مهاباد با نيروهای ر
شعارهائی عليه رژیم ابان ها آمده و ي بعد از ظهر به خ٣٠/٨ از ساعت روز متوالیبرای دومين این شهر 

همزمان با گسترش جمعيت در خيابان ها، نيروهای گارد ویژه به مردم حمله . ر دادندسو سرکردگان آن 
 در پی این حادثه، مردم به خشم .کرده و با ضربات باتوم پسربچه سيزده ساله ای را به قتل رساندند

ژیم آمده و با آتش زدن الستيک و حمله به چند اداره دولتی و بانک، به مقابله با نيروهای سرکوبگر ر
درگيری ميان مردم و ماموران تا نيمه های شب در اطراف ميدان حيوانات ادامه داشت که در . پرداختند
به شدت ) چاش(و یک پاسدار محلیو دو تن از نيروهای رژیم، یک گارد ویژه  ده ها تن از مردم پی آن 

 این شهر در  دریر شدت جراحات در بيمارستانبنا بر گزارشات تائيد نشده، این دو بر اث. مجروح شدند
تمام شب، ماشين های آتش نشانی و آمبوالنس ها در سطح شهر در تردد بودند و به . گدشتند

  . خاموش کردن شعل های آتش ها و انتقال مجروحين به بيمارستان  پرداختند
راف و خيابان های اطاه مولوی ریژه و پاسداران محلی در چهاردر ادامه این درگيری ها، نيروهای گارد و

تگير از منازل خارج و دس با ضرب و شتم رده و جوانان رااقدام به شکستن پنچره ها و درب منازل ک
  . کردند

امروز جمعه سراسر شهر در تشنج و التهاب بسر می برد و تا ساعت مخابره این خبر، ساعت ده و نيم 
 تجمع کرده و راه های ورودی و  حيوانات ميدان در اطرافصدها جوانبعد از ظهر به وقت محلی، 

  .  خروجی به این ميدان را با آتش زدن الستيک مسدود کرده اند
  

  )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
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