
ی از برگزاری فشار پليسی به خانواده ها برای جلوگير
  ورانگرد در خا مراسم سال

  
  اطالعات رژیم در آستانه نوزدهمين سال گرد کشتار زندانياننبنا بر گزارش دریافتی از تهران، مامورا

 قرار ت فشارمراجعه و آنها را تح به منازل خانواده های جان باختگانبه دفعات در روزهای اخير سياسی 
در این مراجعات که با تهدید و ایجاد رعب و . ی مراسم در خاوران خودداری کنندراداده اند که از برگز

وحشت توام بوده است، ماموران اطالعات از خانواده خواسته اند مراسم سال گرد را در منزل برگزار 
زاری مراسم در خاوران مواجه و تصميم راسخ آنها برای برگها با مقاومت خانواده که آنها وقتی . کنند

می شوند، در ادامه تهدید می کنند روز برگزاری مراسم جاده ورودی به خاوران را مسدود و از آمد و 
رفت به خاوران جلوگيری خواهند کرد و چنانچه به هر دليل خانواده ها موفق به برگزاری مراسم در 

 به خانواده ها.  خودداری کنندی و راه پيمائیدادن شعار، سرودخوانی، سخنرانخاوران شوند، باید از 
. رژیم قصد دارند از مراسم سال گرد عليه رژیم استفاده کنندگفته شده که نيروهای سياسی مخالف 

آنها به کرات در گفته های . هرنوع اقدامی عليه رژیم خواهند بوددر نتيجه خانواده ها مسئول عواقب 
  راخود ترس و واهمه رژیم از گسترش خاوران به سطح جامعه و تبدیل آن به  یک جنبش اجتماعی

  . نشان دادند
  

خاوران را حق مسلم خود می دانند و علی رغم محدودیت در برگزاری مراسم حضور و خانواده ها 
یم برای آنها ایجاد کردند، با عزمی  رژعاتی و اطالهائی که همه ی این سال ها دستگاه های سرکوب

امسال نيز خانواده ها . را برگزار کردند زندانهای رژیم ۶٠سال گرد جان باختگان دهه راسخ مراسم 
شهریور در خاوران گردهم خواهند آمد  و یاد عزیران به خون خفته خود ٩روز جمعه ساعات اوليه صبح  

  . را گرامی خواهند داشت
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