
  مهاباد هم چنان متشنج و ناآرام است
  

این  مخابره زمان ژوئيه، در ١۵تيرماه برابر با ٢۴ گزارش دریافتی از مهاباد، بعد ازظهر روز جمعه هبنا ب
 جمعيتی بالغ بر هزار نفر با سر دادن شعار و آتش زدن ،) بعد از ظهر به وقت محلی٧( خبربخش از 

ن روز پياپی در اعتراض به قتل شوانه سيدقادر به دست نيروهای الستيک در جزیره مهاباد، برای هفتمي
حرکت کردند و با رسيدن به این ميدان، جمعيتی بالغ بر دو هزار امنيتی رزیم، به طرف ميدان استقالل 

" و " مرگ بر خامنه ای"،  "جمهوری اسالمی"تظاهرات با شعارهای مرگ بر .  نفر به آنان پيوستند
در این هنگام، ماموران لباس شخصی و نيروهای های گارد ویژه و . ادامه یافت" داردشوانه راهت ادامه 
به تظاهرکنندگان حمله کرده و با پرتاب گاز اشک آور و تيراندازی ) جاش های منگور(مزدوران محلی رژیم

 می جمعيت تظاهرکننده که هر لحظه بر تعداد آن ها افزود. دادندمردم را مورد ضرب و شتم قرار می 
گلوله گاز اشک آور در زیرپایش و یک  یک زن به خاطر انفجار. به درگيری با سرکوبگران پرداختندشد، 

رش، بنا به این گزا.  جوان بر اثر اصابت گلوله به بدنش به شدت زخمی و به بيمارستان منتقل شدند
  .تعدادی از نيروهای دولتی زخمی شده اند

در ادامه این تظاهرات، مردم خشمگين مهاباد، با پاشيدن نفت و روغن سوخته، خيابان های منتهی به 
 بانک سپه، بانک تش زدند و به برخی ادارات دولتی،ميدان استقالل و فلکه شورش و پشت تپ را آ

داشا مجيد و گروهی از مردم به کوه های .  ملی و بانک تجارت حمله کرده و صدماتی به آن وارد کردند
  . خزائی رفته و در چندین منطقه این کوه ها آتش روشن کردند

 نفر دستگير ٢۵٠اضات، بيش از از زمان آغاز این اعتر. نفر دستگير شدند١۵در درگيرهای شب گذشته، 
 تا ساعت دو تظاهرات روز جمعه.  نفر با سپردن ضمانت مالی آزاد شدند١٢٠، که از این تعداد ه اندشد

رژیم برای جلوگيری از ارسال خبر تظاهرات به بيرون از .  تيرماه ادامه داشت٢۵  شنبهامروز بامداد
کيوسک های . مهاباد، دو سوم تلفن های شهر را قطع کرده است و بقيه به شدت کنترل می شود

  . تلفن همگانی تنها راه ارتباط تلفنی با خارج از مهاباد است
  

  ) تبعيددر(سی ایران ايزندانيان سکانون 
  ٢٠٠۵ ژوئيه ١۶ برابر با ١٣٨۴تير ٢۵

  
  


