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ها مراسم باشکوهی  هخانواد ،سیاعام زندانيان سي گرد قتل  شهریور، در هفدهمين سال١١روز جمعه 
ری نسبت به تشم امسال از دوجنبه از برجستگی بيمراس.  برگزار کردند در جنوب تهرانراندر گلزار خاو

ه اغلب جوان بودند در آن شرکت کردند و نظم و ری کتشجمعيت بي.  بودرهای پيشين برخوردا سال
عام زندانيان سياسی و کشتار  موضوع قتل. در آن به چشم می خوردروحيه همبستگی بيشتری 

 در حال تبدیل شدن به ها بيرون آمده و   حيطه خانوادهازریج دبه ت  ۶٠زندانيان سياسی در اوایل دهه 
 از فجایعی که برای نسل پيشين خود در شکال گوناگونا که به  جوان نسل. استاجتماعی مساله یک 
با نسبت به این موضوع حساسيت نشان داده و از این رو  آگاهی می یابد،  اتفاق افتادهای رژیم زندان

رژیم با آگاهی . کنند میهمبستگی همدردی و اظهار ها  ها با آن ها و تجمعات خانواده حضور در مراسم
عزام نيروهای امنيتی بيشتری در پوشش جمعيت به خاوران، فضا را به به این موضوع، امسال با ا

 های  مراسمپا به عرصهبه تازگی ده و به شناسائی کسانی پرداخت که  ناامن کراین گلزاردر شدت 
 بود که به گرفتن دختران جوانیپيرامون از همه این شناسائی بيش . اند گذاشتهگرد در خاوران  سال

و در ان ایان مراسم در بيرون گلزار خاور ماموران امنيتی بعد از پ. پرداخته بودندلم برداریعکس و في
ها، بنا به گزارش  ها و دوربين ضبط فيلمرداختند و با  پهای خود شکار طعمهبه های مختلف  مکان

 . بردندپياده کرده و با خود  رب و شتمضها با  ها و شاهدان عينی، پانزده دختر جوان را از ماشين خانواده
 آرزو  جوانی بنام دخترهائی که شاهد دستگيری  خانوادهدر یکی از موارد که گویا اولين طعمه بوده،

کنند، اما  اعتراض میسيابی شهریور بودند، به ماموران نسبت به دستگيری و ضرب و شتم وی 
ی رسد و تنها در ائی نمها برای رهائی این دختر جوان از دست عوامل اطالعاتی رژیم به ج اعتراض آن
ها   عکس و فيلم برای آنکند و های خارج همکاری می که این دختر با سایت"شنوند  پاسخ می

بعد از این حادثه، چند  ".کنيم زادش میدیگر آ دو ساعت و از او چند سئوال می کنيم فرستد، می
 و اعتراض ندکن ماشين دیگر را متوقف و چندین دختر جوان دیگر را به همان شيوه دستگير می

 که رسيدشهریور از تهران خبر  ١٢دیروز شنبه ظهر . ها به جائی نمی رسد  آنرهائیها برای  خانواده
با یکی از " آزاد شده "جوان بعد خبر رسيد که   ساعاتی.ولين طعمه خود را آزاد کرده استرژیم ا

بعد از دستگيری این . بستگان خود در خارج تماس گرفته و گفته که از دست ماموران فرار کرده است
ها می ریزند و  های آن هار ساعت چندین بار به خانه جوان، ماموران به فاصله بيست و چدختران

متعلق به های  وشتهها و دست ن نوادگی و یادداشتهای خا هاردیسکهای کامپيوتر، فيلم
روز شنبه یک بعداز ظهر عوامل اطالعاتی مجددا به منزل آرزو می . دستگيرشدگان را با خود می برند

ها قرار   با خارج را در اختيار آنطش برند که اسناد ارتبا د به منزل میاه خوریزند و این بار نيز او را همر
 . نداده اعتراف کندهای انجام کنند به یک سری فعاليت  شدت زده بودند و او را مجبور می آرزو را به.دهد

 به شدتاو با توجه به اینکه . خواهد که به دستشوئی برود آرزو بعد از رسيدن به منزل از ماموران می
نداشت، از طریق خوبی  و روانیوضعيت جسمانی به دنبال فشارهای دوران بازداشت ترسيده بود و 

های فرار  نچره حمام به بيرون پریده و از طریق پشت بام همسایهحمام و سپس از پ دسئشوئی به 
 تا زمان انتشار این اطالعيه خبری در دست نيست و خانواده از سرنوشت دیگر دستگيرشدگان. کند می
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کانون بعد از دریافت گزارشاتی از ایران که از این . ها است آزادی فوری و بدون قيد و شرط آن
به ها دست زد و طی ارسال نامه  الملل برای آزادی آن ها خبر می داد، به اقدامات وسيع بين دستگيری

ری و رژیم را گي های اخير را پی ستگيریاست که دها خو المللی و محلی حقوق بشر، از آن نهادهای بين
يان سياسی در صورتی که کانون زندان. برای آزادی این دختران جوان تحت فشار قرار دهند

 خاوران به زودی آزاد نشوند، به اقدامات اعتراضی سراسری دست خواهد زد و از همه دستگيرشدکان
، ضمن مشارکت در این اقدام اعتراضی خواهد ها سياسی چپ و مترقی در خارج می سازمانفعالين و 

ان خاورها برای  آزادی دستگيرشگان  با ارسال نامه به نهادهای بين المللی خواهان دخالت فوری  آن
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