
  افکار عمومی در باره توطئه رژیم نامه سرکشاده به 
  گلزار خاوران" دهی سامان" برای

  
نماینده دادستانی مستقر در بهشت زهرا توسط نماینده خود که به بنا به گزارش دریافتی از ایران، 

ز خاوران دهی گلزا ها اطالع داده که دست اندرکاران سامان کند، به خانواده گلزار خاوران رفت و آمد می
اند که  به زودی در   سنگ قبر آماده کرده۶٠٠این گلزار، تاکنون در پی تصميم رژیم برای تغيير شکل 

چه ) گورهای دسته جمعی(ها این فرد در پاسخ به مادران پس تکليف کانال. گلزار مستقر خواهند کرد
 این در .های اطالع ندارد نال از چنين کاگوید می و کند میشود؟ او در این باره اظهار بی اطالعی  می

ها گفته بود طرح سازماندهی گلزار خاوران را فعال  حالی است که همين فرد چند هفته پيش به خانواده
  . اند متوقف کرده

ها به ویژه  خانواده. دفرست  برداری به گلزار خاوران میای را برای نقشه رژیم اواخر بهار سال جاری عده
ها و دیدار   خانواده به دنبال پيگری. کنند  می آن اعتراضورزند و به فت میمخالطرح این با مادران 

کند طرح تغيير شکل گلزار  ، رژیم ظاهرا وانمود می و شهرداریبهشت زهرا نمایندگان آنها با مسئوالن
  . کند خاوران را دنيال نمی

 گرانه مخالفت کرده و   توطئه با این طرح ،١٣٨٤شهریور  ٤ای در تاریخ  هها طی انتشار اطالعي خانواده
اش  اندهی و بازسازی، قصد آن دارند گلزار خاوران را از شکل کنونیآنان به عنوان سام"... :اعالم کردند

تنشان،  های  عزیزان ما پس از اعدام، با لباسدر حاليکه. خارج کرده و به یک گورستان عادی تبدیل کنند
  . اند به صورت دسته جمعی دفن شده شده بود، هایی که در این گورستان ایجاد در گودال

ی و به روش  ما خانواده های اعدام شدگان گلزار خاوران اعالم می داریم که عزیزان ما در گورهای عاد
اند که بتوان محل دفن آنان را به شکل عادی قطعه بندی کرد، بلکه بسياری  معمول فوت و دفن نشده

داریم، در صورت نياز  همچنين اعالم می. اند ی مدفون شدهن در گورهای دسته جمعاز این عزیزا
ساماندهی گلزار خاوران، ابتدا الزم است نام و نشان، چگونگی و زمان اعدام، چگونگی و محل دفن 

زی گورستان تک تک این عزیزان مشخص گردد، پس از آن خود خانواده های قربانيان، در مورد بازسا
  . " اقدام خواهند کرد

  
ان آن را به یک کورستان عادی تبدیل کند و به زعم خود اثر خواهد با تغيير شکل کلزار خاور یرژیم م

، به ویژه در جریان کشتار زندانيان ١٣۶٠های دهه  های سياسی در سال هزاران قتلی را که در زندان
خواهند  میها  خانواده.  مرتکب شده و در گورهای جمعی دفن کرده از بين ببرد۶٧سياسی در تابستان 

  . کلزار خاوران به همين شکلی که هست باقی بماند
  

کشيده ایران،  های مردم ستم از جهانيان، به ویژه از توده)در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
احزاب و سازمان نهادهای حقوق بشری نظير سازمان عفو بين الملل، سازمان نطارت بر حقوق بشر ، 

 گلزار خاوران اعتراض کرده و مانع "طرح بازسازی"خواهد نسبت به  یهای سياسی چپ و مترقی م
  . اجرای این توطئه شوند

  
  )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران

   ٢٠٠۵ اکتبر ٢٢ برابر با ١٣٨٤مهر  ٣٠
 
 


