
  
   گسترش دامنه اعتراضات مردم در مهاباد

  
مهاباد، دامنه اعتراضات در این شهر در هشتمين روز آن گسترش یافته و بنا به گزارش دریافتی از 

 این شهر ، بازار و کليه معازها ژوئيه١۶ تير برابر با ٢۵امروز شنبه . هزاران تن از مردم به آن پيوسته اند
 دامنه این .الت تعطيل و اعتصاب عمومی در آمدی دولتی، به حدر اعتراض به ادامه خشونت ها

اعتراضات عالوه بر ميدان استقالل، فلکه شهرداری، باغ شایگان و پشت تپ، به مناطق کوی زیبا، 
و ) تره بار قدیم(زمين های شهرداری، شهرک کارمندان و فرهنگيان و خانه های سازمانی شهرداری

ک و شعار عليه رژیم، به اران تن از مردم این مناطق با آتش زدن الستيهز. آزادی کشيده شدراه ار چه
 صبح )به وقت ایران(تا زمان مخابره این خبر، ساعت یک و نيم.  نيروهای سرکوبگر پرداختندامقابله ب

به شدت را پانزده نفر به مردم  تيرماه، نيروهای دولتی با پرتاب گاز اشک آور و تيراندازی ٢۶یکشنبه 
 برای دفاع از خود مسلح شده ومهاباد شماری از جوانان ،  آماده استگزارشاین در . کرده اند مجروح

می اند که در نتيجه این درگيری ها، یکی از ماموران گارد ویژه به قتل  اقدام به تيراندازی متقابل کرده
به آتش  استقالل را   شعبه ميدان، با کوکتل مولتف بانک سپه شماری از مردمدر همين حال، . رسد

در قسمت دیگری از شهر، نيروهای دولتی مدرسه حسن زاده را که جمعيت زیادی در آن گرد . کشيدند
  . 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 
 زد، با که رژیم به سرکوب وحشيانه مردم در این شهر دست ۶٣ تا ۵٩ادآوری حوادث سال های با ی
مردم خواست دست از اعتراض بکشند و به خانه های خود ، از  و تکرار تاریخد مردم به سرکوبتهدی

م درگيری ها تا زمان مخابره این خبر ادامه داشت و شهر مهاباد هم چنان متشنج و ناآرا. برگردند
  . گزارش شد

  
  )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران 

   وقت اروپای مرکزی بهساعت یازده شب
  ٢٠٠۵ ژوئيه ١۶برابر با  ١٣٨۴ تير ٢۵ شنبه 

   
  
  

  
  
  

  


