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ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ :اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن در
 ۷۱۹ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺮان رخ داد
/۰۹آذر۱۳۹۸/
رادﯾﻮ ﻓﺮدا

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﺮج در ﻣﺠﻠﺲ اﻋOم ﮐﺮد ﮐﻪ  ۷۱۹ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺮان درﮔﯿﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ روز ﺷﻨﺒﻪ  ۹آذر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ Vدر روز اول اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮان
ﺷﺪن ﺑﻨﺰﯾﻦ ،در  ۷۱۹ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻠﻮﻏﯽ و اﻏﺘﺸﺎش ﺑﻮدﯾﻢ.a
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻴﺮزاﻳﻲ ﻧﻴﻜﻮ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه دﻣﺎوﻧﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﻧﻘﻄﻪ
ﮐﺸﻮر رخ داده اﺳﺖ.
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ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره:

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﻌﺪاد ؛ Vﭘﯿﮑﺮ  ۱۵۶ﻧﻔﺮ در ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا دﻓﻦ ﺷﺪa
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻫﻨﻮز آﻣﺎری از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﻘﺎط درﮔﯿﺮ در اﻋﺘﺮاضﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪ و
ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻘﻮی ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ،از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل آﻗﺎی ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز  ۴۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ و  ۲۰۰ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن آزاد ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،روز ﺷﻨﺒﻪ از ﺑﺎزداﺷﺖ  ۲۰ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻮﻣﺮث ﻋﺰﯾﺰی ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی
ِ
ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد.
وی ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن و ﻣﮑﺎن دﻗﯿﻖ ﺑﺎزداﺷﺖ آﻧﺎن اﺷﺎره ای ﻧﮑﺮد.
دو روز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎن ِﭼﺮﻟﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ ادﻋﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ۳۰
ﻧﻔﺮ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
آن ﻃﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻘﺎم ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮان اﻋOم ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻗﺮار دارد.
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ﺑﻪ رﻏﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻫﻨﻮز آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن
و ﮐﺸﺘﻪﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺮاﺳﺮی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
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