
  خاورانمراسم سال گرد احضار و دستگيری شرکت کنندگان در 
  
 و سال های قبل از آن در زندان های رژیم ۶٧خانواده های زندانيان سياسی که در تابستان 

جمهوری اسالمی به قتل رسيدند، هر سال بياد و در گرامی داشت عزیران شان روز دهم 
 ٨  جمعهگردهمائی سال جاری روز. می آیندشهریور در گلزار خاوران در جنوب تهران گرد هم 

فرهنگی، در سال های اخير، طيف وسيعی از فعاالن سياسی، . شهریور برگزار می شود
دانشجوئی، زنان، روزنامه نگاران، جوانان، زندانيان سياسی سابق و اقوام دور و کارگری، 
  .  شرکت می کنندخاوران پيوسته و در مراسم های  قتل عام شدگان به خانواده هانزدیک

  
اعمال فشار و ایجاد فضای  اهر سال ب رژیم  و سایر دستگاه های سرکوبوزارت اطالعات

 در آن راسم و شرکت افراد غيرخانواده ها تالش کرده اند از برپائی گسترده این مپليسی
 همواره خط قرمز رژیم محسوب می شود ۶٠کشتار زندانيان سياسی در دهه . جلوگيری کنند

 همين دليل نيز دستگاه های سرکوب با اتخاذ تدابير شدید امنيتی از گسترش آن به و به
ماموران اطالعات و هرسال پيش از برگزاری مراسم در خاوران، . جامعه جلوگيری می کنند

با خانواده ها به ویژه مادران، همسران و خواهران قتل عام شدگان تماس می رژیم امنيت 
، به آنان فشار می آورند و تهدید شان می احضار می کنندگيرند، آن ها را به وزارت اطالعات 

کنند از برگزاری مراسم خودداری کنند و یا آن را به سادگی و بدون اجرای مراسم و تنها در 
وزارت اطالعات و امنيت رژیم امسال نه تنها خانواده ها، بلکه . برگزار کنندمحدوده خانواده ها 

شمار زیادی از فعاالن سياسی و فرهنگی را که در مراسم های خاوران شرکت می کنند 
احضار و به آنان تحکم کرده اند از رفتن به خاوران و شرکت در مراسم بيستمين سال گرد 

رابط در چند هفته اخير به وزارت اطالعات احضار شده اند، کسانی که در این . خودداری کنند
 نيز در همين راستا احضار و عضو کانون نویسندگان ایرانعليرضا ثقفی خراسانی،  می گویند

 از هرگونه خبررسانی و مصاحبه با  وی را تحت فشار قرار داده اندخانواده. دستگير شده است
احضارها و تهدیدها در سال جاری به . خودداری کنند وی در باره دستگيریرادیوها و روزنامه ها 

  . ب وسيع تر از سال های گذشته بوده استمرات
  

  )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
  ٢٠٠٨ اوت ٢٨برابر با ١٣٨٧ شهریور ٧

  
  
  
  
  
  
  
  


