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ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺮاﻧﺎ – روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٣٠ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻟﺒﺮز از ﺑﺎزداﺷﺖ دو ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﻌﺘﺮض در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﻋﻮاﻣﻞ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت” در ﮐﺮج ﺧﺒﺮ
داد .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻋﻨﻮان در ﺧﺼﻮص ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
آﯾﺖ اﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺎ ﻃﻨﺎب دار را ﺑﺮای ﻟﯿﺪرﻫﺎی آﺷﻮب اﺧﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ« ،ﻧﻮﺷﺖ» :اﻗﺪام آﺷﻮﺑﮕﺮان ﻣﺼﺪاق ﺑﻐﯽ اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ آنﻫﺎ اﻋﺪام اﺳﺖ«.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺮاﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ،اﻣﺮوز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ٣٠
ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه  ،١٣٩٨ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻟﺒﺮز از ﺑﺎزداﺷﺖ دو ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﻌﺘﺮض در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان “ﻋﻮاﻣﻞ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت” در ﮐﺮج ﺧﺒﺮ داد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻟﺒﺮز ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺮاﺳﺮی آﺑﺎن ،اﻗﺪام
ﺑﻪ آﺗﺶ زدن ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮج ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻨﺎوﯾﻦ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
آﯾﺖ اﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺎ ﻃﻨﺎب دار را ﺑﺮای ﻟﯿﺪرﻫﺎی آﺷﻮب اﺧﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ« ،ﻧﻮﺷﺖ» :اﻗﺪام آﺷﻮﺑﮕﺮان ﻣﺼﺪاق ﺑﻐﯽ اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ آنﻫﺎ اﻋﺪام اﺳﺖ«.

ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ از روز ﺟﻤﻌﻪ  ٢۴آﺑﺎن ﻣﺎه  ٩٨ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﺮج در ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت در روز اول ﺟﻤﻌﻪ
 ٢۴آﺑﺎن ﻣﺎه در  ٧١٩ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺸﻮر رخ داد .ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻘﻮی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۴آذرﻣﺎه ،آﻣﺎر ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ را ﺣﺪود  ٧ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺰارش ﻫﺮاﻧﺎ از اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “آﺑﺎن ﺧﻮﻧﯿﻦ” ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮاﻧﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢دی ﻣﺎه در ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﮔﻠﻮﻟﻪ و ﻋﻔﻮﻧﺖ؛ ﺑﺤﺮان زﺧﻤﯽﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن ﻣﺎه” ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎری از زﺧﻤﯽ ﺷﺪﮔﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
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