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آور استفاده کردندماموران امنیتی برای متفرق کردن معترضان ازگاز اشک  

 

نفر  ۵۲حسن حیدری، سرپرست دادسرای انقالب مشهد، روز پنجشنبه هفتم دی گفته است، 

 .در جریان تجمع اعتراضی در این شهر بازداشت شدند

شهرهای مشهد، نیشابور، کاشمر و  به گزارش رسانه ها و شبکه های اجتماعی،

روز پنجشنبه شاهد تجمع های اعتراضی با عنوان »نه به گرانی« بود. بر اساس  شاهرود

های اجتماعی، تجمع اعتراضی در مشهد به دنبال واکنش های انتشار یافته در شبکهبرخی فیلم
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نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد و ماموران برای متفرق کردن تجمع کنندگان از 

استفاده کردند آورپاش و گاز اشکماشین آب . 

به گزارش خبرگزاری فارس، حسن حیدری در خصوص تجمع اعتراضی در مشهد گفته 

ای ساختارشکن شعارهای صبح امروز تجمعی در میدان شهدای مشهد انجام شد و عده»است: 

 «.تندی سر دادند که با آنها برخورد شد

مع اعتراضی روز پنجشنبه نفر در تج ۵۲سرپرست دادسرای انقالب مشهد با اشاره به اینکه 

وجه با افرادی که بخواهند با سوءاستفاده از قانون به هیچ» دستگیر شدند، اظهار داشت:

شرایط اجتماعی مزاحمتی برای سایر شهروندان و اختالل در امنیت ایجاد کنند، مماشات 

کندنمی ». 

در تجمع برخی گزارش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی است که تعدادی 

اعتراضی روز پنجشنبه مشهد زخمی شدند، ولی تاکنون گزارش تائید شده ای از مجروحان 

 .احتمالی این تجمع منتشر نشده است

به گزارش ایسنا، محمدرحیم نوروزیان، فرماندار مشهد، نیز در خصوص تجمع اعتراضی 

وجود نیروی انتظامی  این تجمع غیرقانونی بود با این»روز پنجشنبه در این شهر گفته است: 

کنندگان بسیار با مدارا برخورد کردبا تجمع .» 

صدها شرکت کننده با تجمع  های تلگرامی منتشر شدند،هایی که در برخی کانالبر اساس فیلم

ضمن اعتراض به گرانی،  در مقابل ساختمان شهرداری مشهد در میدان شهدای این شهر،

سر دادند« مرگ بر روحانی» و« تورمرگ بر دیکتا»شعارهایی از قبیل:  . 

رضا شاه »، «مردم رو ذله کردیداسالم رو پله کردید، »از دیگر شعارهای تجمع کنندگان 

نه غزه، نه » ،«پلیس برو دزدو بگیر»،«چه اشتباهی کردم که انقالب کردم»، «روحت شاد

، بود«ما همه با هم هستیمنترسید نترسید، »و « جانم فدای ایران لبنان، . 

 پرتاب گاز اشک آور به سوی معترضان در مشهد
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▶ 

 تجمع اعتراضی در نیشابور

نیشابور نیز تجمع اعتراض به گرانی برگزار شده گزارش ها حاکی است که روز پنجشنبه در 

 .است

به ایسنا گفته است، این تجمع به رغم  سعید شیباني، معاون استاندار و فرماندار نیشابور،

 .هشدار مقام های دولتی برگزار شد

طور كه روز قبل نیز اعالم شد، مجوز این تجمع همان»فرماندار نیشابور اظهار داشت: 

هاي كردیم تا همشهریان نیز توجه كنند تجمعي كه فراخوان آن در شبكه نداشت و اعالم

 «.مجازي داده شده بود، غیر قانوني است و مجوزي نگرفته ولي این تجمع شكل گرفت

 .فرماندار نیشابور می گوید در تجمع اعتراضی در این شهر کسی بازداشت نشده است

حاکی از آن است که تجمع کنندگان در  های اجتماعی منتشر شده،ویدئوهایی که در شبکه

فکری به » نیشابور ضمن اعتراض به گرانی و بیکاری به سر دادن شعار پرداختند و گفتند: 

دزد غارت می کند، » ،«ای جوان ایرانی بلند شو بلند شو»، «حال ما کن، سوریه را رها کن،

 .«دولت حمایت می کند

 «تجمع در اعتراض به گرانی در نیشابور؛»سوریه را رها کن،فکری به حال ما کن
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▶ 

اخیر، حسن روحانی، رئیس جمهوری این تجمع ها در شرایطی برگزار شد که در هفته های 

ایران، از سوی مخالفان و منتقدان خود به دلیل گرانی کاالها و مواد مصرفی مورد انتقاد 

 .قرار گرفته است
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در همین حال، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی روز پنجشنبه 

ای مردم شددرواکنش به تجمع اعتراضی مردم مشهد ، خواستار شنیده شدن صد . 

تجمع اعتراض آمیز مردم در مشهد و »آقای صادقی در حساب کاربری توییتر خود نوشت، 

ا درواقع اعتراض به نابسامانی ها و کاستی ها در نظام کالن تدبیر و بعضی از شهره

مدیریت کشور در ادوار مختلف است؛ به جای تالش برای خاموش کردن و سیاسی و جناحی 

ای مردم را بشنویم و برایش چاره اندیشی کنیمجلوه دادن آن، صد .» 

 
 

 mah_sadeghi@محمود صادقی
از شهرها درواقع اعتراض به نابسامانی ها و کاستی ها و بعضی  #مشهد مردم در #تجمع_اعتراض_آمیز

در ادوار مختلف است؛ به جای تالش برای خاموش کردن و سیاسی و جناحی  ام_کالن_تدبیر_و_مدیریت_کشور#نظ در
 .را بشنویم و برایش چاره اندیشی کنیم #صدای_مردمجلوه دادن آن،
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الهدی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد نیز در این باره گفته به گزارش ایرنا، احمد علم

ناشناس به صورت غیرقانونی  در تجمع روز پنجشنبه مشهد که از سوی مرجعی»است: 

 «.برنامه ریزی شده بود، عده ای از مطالبات مردم سوء استفاده کردند
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