
  جنايات کاران حاکم بخش هائی از خاوران را تخريب کردند
  

به گزارش تازه ای که از ايران رسيده است، جنايت کاران جمهوری اسالمی، بخشی از خاوران شامل چند 
 روی آنها،  ريختن خاک تازه و کاشتن درخت برگور دسته جمعی و انفرادی را با بولدوزر زير و رو کرده و با

 ايران و بشريت را در زير انبوه ای از درختان  معاصر تاريخاتخونين ترين جناي  يک ازد وآثار جنايات خو
  .پنهان کردند

  
اين  تا به امروز، سعی کرده تا ١٣۶٧ سال جمهوری اسالمی از زمان قتل عام زندانيان سياسی در تابستان

 و مقاومت آنها، توظئه های  هاهحضور فعال خانواد. را به همراه  قربانيانش دفن کند  خودهولناکجنايت 
آنها . گاه های امنيتی رژيم، اين بار از خانواده های شروع کردنددست. کردرژيم را همه ی اين سال ها عقيم 

  به تهديد و ارعاب آنها پرداختند، ل شان بازجوئی کردند، به سازمان اطالعات و امنيت رژيم بردند،زارا در من
انواده ها در منازل شان برگزار کردند، حمله کردند و در نهايت با جلوگيری از به مراسم های سال گرد که خ

برگزاری مراسم بيستمين سال گرد خاوران، زمينه را برای اقدامات جنايت کارانه خود، يعنی تخريب خاوران 
   . در هفته گذشته فراهم کردند

  
را از اين جنايت هولناک شان آثار جنايت شان در خاوران، جانيان حاکم بر ايران فکر می کنند با پاک کردن 

تخريب خاوران، کوچک ترين خللی در آن به عنوان نماد هولناکت ترين جنايت . خواهند کردصفحه تاريخ پاک 
خونين ترين دهه در تاريخ نماد خاوران، خاوران خانواده ها، خاوران . تاريخ معاصر ايران ايجاد نخواهد کرد

رژيم . د بود عليه رژيم خواهکانونهای مبارزاتی توده های مردميکی از اهد ماند و  باقی خوانمعاصر اير
خاوران در پرونده جنايات رژيم برای هميشه . هرگز نمی تواند با تخريب خاوران، آثار جنايات خود را پاک کند

کر قتل عام زندانيان شده من، سند محکوميت رژيم است که همه ی اين سال ها تخريب خاوران. ثبت شده است
  . است

  
، بار ديگر بر سازماندهی يک کارزار جهانی در اعتراض به تخريب )در تبعيد(انون زندانيان سياسی ايرانک

  .  تاکيد می ورزد۶٠خاوران و محاکمه جمهوری اسالمی به جرم کشتار هزاران زندانيان سياسی در دهه 
  
   )در تبعيد(انون زندانيان سياسی ايرانک

 ١٣٨۶دی  ٢٩
 

www.kanoon-zendanian.org 
info@kanoon-zendanian.org   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


