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   ايران- علی کاظمی : فرستنده

 ٢٠١٧ دسمبر ٣١
  

 تظاھرات امروز در مشھد
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 ی در مشھد به خشونت کشيده شدتجمع اعتراض

 
  نيشابور و شاھرود در تلگرام مشھد،#ھای اعتراضی در شھرھای  تصاوير ارسالی مخاطبان از تجمع

چند نفر نيز در اين جريان . موران امنيتی به خشونت کشيده شدأ در مشھد با واکنش مءتجمعی در ميدان شھدا

 .اند بازداشت شده

 در اعتراض به مشکالت اقتصادی، حسن روحانی، رئيس جمھور و علی الريجانی، رئيس کنندگان شعارھای تندی تجمع

 .دادند و ھمچنين برخی شعارھايشان عليه حکومت ايران بود مجلس، می

موران سنگ أمعترضان ھم به سوی م. آور استفاده کردند پاش و گاز اشک موران امنيتی عليه معترضان از ماشين آبأم

 .پرت کردند

اين تجمع غيرقانونی بود با اين وجود نيروی انتظامی با : "يم نوروزيان، فرماندار مشھد، به ايسنا گفته استمحمدرح

 ".کنندگان بسيار با مدارا برخورد کرد تجمع

 معوق حقوق به اعتراض در فوالد بازنشستگان تجمع 

 زندان در شھابی رضا وضعيت به معترضان با امنيتی نيروھای برخورد 

 شد تعطيل ثانوی اطالع تا' آبادان نفت صنعت ۀدانشکد دانشجويان، اعتراض پی در' 
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قصد تعرض به اموال "شدگان  او گفته بازداشت. اند د چند نفر نيز در اين تجمع بازداشت شدهگوي آقای نوروزيان می

 ."ھا را داشتند عمومی و تخريب آن

 
  است فرستاده مشھد از عينی شاھدی که عکسی

 .دھند ی خبر میئشدگان به مراجع قضا ھای ايرانی از ارجاع بازداشت رسانه

ھای اجتماعی نيز منتشر شده، حاکی از آن است که چند نفر از  فارسی رسيده و در شبکهسی  بی ی که به بیئويدئوھا

 .اند معترضان در جريان تجمع زخمی شده

ليس به جمعيت يورش برده و وموران پأسی فارسی گفت م بی امير، يک شاھد عينی که در تجمع مشھد حاضر بود، به بی

 .زدند گرفتند به شدت می ھر کسی را که می

  عکس

 .يکشنبه ھفته جاری در تلگرام داده شده بود- فراخوان اين تجمع از شنبه:اين شاھد عينی گفتت

 ۀگويد نيشابور و کاشمر ھم صحن ايلنا می. ھای مشابھی در شھرھای ديگری نيز رخ داده است شود که تجمع گفته می

 .اند اعتراضات مشابھی بوده

 
 پنجشنبه تجمع شعارھای برخی

 کردين ذله رو ملت / کردين لهپ رو اسالم

 روحانی بر مرگ

 ديکتاتور بر مرگ

 ايران فدای جانم / لبنان نه غزه نه

 بگير رو دزد برو ليسوپ

 است بيزار دزدی از / است بيدار ما ملت
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 ھستيم ھم با ھمه ما نترسيد نترسيد،

 
عضای بسيج آغاز شده و پس از آن گويند تجمع مشھد از سوی ھواداران ابراھيم رئيسی و ا طلبان می برخی اصالح

ھا را نبايد  گويد اين اعتراض طلب مجلس می  اصالحۀاند، اما محمود صادقی، نمايند قشرھای ديگر مردم به آن پيوسته

 .جناحی دانست

 
" معاندان نظام جمھوری اسالمی ايران و افراد ضدانقالب"محمدرحيم نوروزيان، فرماندار مشھد، اعالم کرده است 

 .ريزی کرده بودند  امروز را برنامهتجمع

 
  تجمع اعتراضی در مشھد 
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 کرد استفاده آور اشک گاز از مشھد تجمع کنترل برای پليس

 
  است کرده "مدارا" معترضان با پليس گويد می مشھد فرماندار

 

 

  


