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ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﻣﺮدم را وﯾﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوژﻩ هﺎی دوﻟﺘﯽ را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
در ﮔﺰارﺷﻬﺎی رﺳﻴﺪﻩ ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﻣﺮدم در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد  ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺰدوران رژﯾﻢ ﮐﺎﻣﻼً
وﯾﺮان ﺷﺪﻩ وﺧﺴﺎرات زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺮدم زﺧﻤﺘﮑﺶ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.در اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ رژﯾﻢ،
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺮادی ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻣﺰدوران زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻩ و هﻤﭽﻨﻴﻦ دو دﺧﺘﺮش هﻢ در زﯾﺮ ﺁوار
ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﻩ و ﺑﻪ ﺷﺪت زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ،و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮوف ﺣﺴﻴﻨﯽ ،ﺁﻣﻨﻪ و ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪی ﺗﻮﺳﻂ
ﺟﺎﻧﻴﺎن رژﯾﻢ در اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ وﺣﺸﺘﻨﺎک زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل دادﻩ
ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ را هﻢ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
ﻣﺰدوران ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم از ﻧﻴﺮوهﺎی "ﮔﺎرد وﯾﮋﻩ" و "ﺿﺪ ﺷﻮرش" اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ
اﻧﺪ.
ﻣﺮدم ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺧﻮد دﻧﺒﺎل وﮐﻴﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ هﺎﯾﺸﺎن وﯾﺮان ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ﺳﺮﻣﺎ ،از هﻼل اﺣﻤﺮ
درﺧﻮاﺳﺖ ﭼﺎدر ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﻧﮑﺮدن هﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﻪ
ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن در ﺳﻨﻨﺪج را ﻧﺸﺎن دادﻩ اﻧﺪ.
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاض و هﻤﺪردی ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ هﺎﯾﺸﺎن وﯾﺮان ﺷﺪﻩ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ هﺎ
ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و ﻧﻴﺮوهﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ
وﺟﻠﻮ ﻟﻮدرهﺎی ﺷﻬﺮداری را ﺳﺪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﮏ ﺁﻧﻬﺎ هﺸﺪار ﻣﻴﺪهﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﺪ ﺟﻠﻮ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن و اﺟﺘﻤﺎع ﻧﮑﻨﻴﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﻴﺰ وﯾﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻴﻮﻩ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﻣﺮدم
را ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻩ و ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ اﺗﺤﺎد و اﻋﺘﺮاض ﯾﮏ دﺳﺖ ﻣﺮدم را ﺑﺮ هﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ دارای ﺟﻮاز و اﺟﺎزﻩ رﺳﻤﯽ از ﺷﻬﺮداری هﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻮن زﻣﻴﻨﻬﺎی اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻏﻮب اﺳﺖ .ﻣﺰدوران ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ از ﭼﻨﮓ ﻣﺮدم در ﺁوردﻩ و در ﺁن ﭘﺮوژﻩ هﺎی دوﻟﺘﯽ را
اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻴﺮوهﺎی رژﯾﻢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ هﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﻦ ﺁﺑﺎد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻩ اﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺁن ﻣﻨﻄﻘﻪ
را ﻧﻴﺰ وﯾﺮان ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺤﻼت ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از وﯾﺮان ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ هﺎ  ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ و ﻣﺮدان
در ﺟﻠﻮ ﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
دﺳﺘﻮر اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ و ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﻋﻤﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪاری )ﻣﺮادﯾﺎﻧﯽ( ﮐﻪ ﻗﺒﻼً
در ﺷﻬﺮداری ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﺷﻬﺮ دار ﺳﻨﻨﺪج )ﺳﻨﻨﺪﺟﯽ( ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺧﺴﺮو دﻧﻴﺎﯾﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻓﺮهﺎد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﺷﻬﺮداری
ﺳﻨﻨﺪج هﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻣﺎﻣﻮر اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﺜﻴﻒ و وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ هﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺮوز ﺟﻤﻌﻪ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻨﺪج ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرز ﯾﺮای ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ
دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﻣﺪﻩ و ﺑﻪ اﺗﺤﺎد و ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺮدم ﻋﻠﻴﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ در دﻓﺎع از ﺁﻧﻬﺎ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ.و ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻧﻴﺮوهﺎی دوﻟﺘﯽ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،وﻟﯽ هﻢ اﮐﻨﻮن در
ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮدم ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺧﻮد هﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدهﺎ و ﻣﺮدم ﺁزادﯾﺨﻮاﻩ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ از هﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ
ﻣﺮدم زﺣﻤﺖ ﮐﺶ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
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