ﭘﺸﺖ درب زﻧﺠﺒﺮ ﺷﺪﻩ ﺧﺎوران ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد؟
ﺧﺒﺮهﺎﺋﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻼش دوﺑﺎرﻩ رژﯾﻢ ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺁﺛﺎر ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﺶ در ﺧﺎوران ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ.
در ﭘﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﻣﺎن ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن دهﻪ  ۶٠در ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﮔﺮد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺧﺎوران ،داﺋﺮﻩ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻬﺎدهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ و اﻧﻨﻄﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺧﺎوران ﺗﻨﮓ ﺗﺮ و ﺗﻨﻬﺎ درب وردی ﺁن
زﻧﺠﻴﺮ ﺷﺪ .از ﺁن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،از ورود ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ﺑﻪ ﺧﺎوران از درب اﺻﻠﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ﺑﺮای
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻠﺰار ،ﻧﺎﭼﺎر هﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ دورﺗﺮی را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪی هﺎ و ﮐﺎﻧﺎل
ﭘﺮ ﺳﻨﮓ و ﮐﻠﻮﺧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎوران را ﺑﻪ دﻧﻴﺎی ﺑﻴﺮون ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻠﺰار ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ورود ﺑﻪ
ﺧﺎوران از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻼ ﺑﺮای ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺳﺎل ﺧﻮردﻩ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ در هﻔﺘﻪ
هﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎوران رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ،ﺷﺎهﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ،
ﻗﺴﻤﺖ هﺎﺋﯽ از ﺧﺎوران را ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰﻩ زﯾﺮ و رو ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و روی ﺑﺨﺶ هﺎﺋﯽ از زﻣﻴﻦ را ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮرهﺎی دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺧﺎک ﺗﺎزﻩ و ﻧﺮم رﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ .در ﺑﺨﺶ
دﯾﮕﺮی هﻢ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻧﻬﺎل و ﻗﻠﻤﻪ درﺧﺖ ﮐﺎﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
رژﯾﻢ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻞ هﺎی دﻓﻦ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ،ﺗﻼش ﮐﺮد اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ هﻮﻟﻨﺎک و ﺗﺮاژدی
اﻧﺴﺎﻧﯽ را از دﺳﺘﺮس ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ دارد .ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮔﻮرهﺎی دﺳﺘﻪ
ﺟﻤﻌﯽ در ﺧﺎوران ،رژﯾﻢ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ،دﺳﺘﮕﻴﺮی و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ،ﺳﻌﯽ
ﮐﺮد اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را از ﺟﺎﻣﻌﻪ دور ﻧﮕﻪ دارد.
در ﺳﺎل  ٨۴ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎن دهﯽ ﺧﺎوران و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺁن ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺎرک ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﻼش ﮐﺮد اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﺧﻮد را از ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای هﻤﻴﺸﻪ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن و
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺁﻧﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
رژﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺧﺎوران ،ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ در ﻧﻬﺎن و ﺑﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری ،ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن
ﺳﻨﺪ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﺶ در ﺧﺎوران ﺑﻪ ﭘﺮدازد .ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ هﻢ ﭼﻨﺎن هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺧﺎوران ﻧﻤﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ و ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺗﺮﯾﻦ دهﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ .رژﯾﻢ در ﭘﯽ ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد .ﺑﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ را ﻋﻘﻴﻢ
ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ .اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،اﻋﺘﺮاض و ﺑﺴﻴﺞ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺘﺮس ﺗﺮﯾﻦ
اﺑﺰارهﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ رژﯾﻢ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ اﯾﺮان)در ﺗﺒﻌﻴﺪ( هﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﺎوران ﺑﺎ هﺪف از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺁﺛﺎر ﺟﻨﺎﯾﺎت
رژﯾﻢ در دهﻪ  ٦٠را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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