ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎوران ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ از ﺗﻬﺮان رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺸﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر
١٣٨٨ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ در ﺧﺎوران ﺷﺪﻧﺪ .در ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
دادﻩ و ﺁﻧﺎن را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎوران و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻴﺴﺖ و ﯾﮑﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺮوز ﻣﺎﻣﻮران
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ رژﯾﻢ ﺧﺎوران و اﻃﺮاف ﺁن را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ در ﺁوردﻩ و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺟﺎز رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺧﺎوران را ﻧﺪادﻧﺪ.
ﮔﺰارش رﺳﻴﺪﻩ را ﺑﺮای اﻃﻼع هﻤﻪ ﮔﺎن ﻋﻴﻨﺎ در زﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ﮔﺰارﺷﯽ از ﺧﺎوران
ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺧﺎوران رﻓﺘﻴﻢ .ﺟﻤﻌﻴﺖ زﯾﺎدی ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺑﻮد .ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎدﻩ ﺧﺎوران را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد در ﺁوردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺟﺎزﻩ ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﻃﺮف ﮔﻠﺰار را ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ .هﺮﮐﺲ
اﺻﺮار و اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﺮد ،او را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اش وی را رهﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .از
ﺗﺠﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ای دورﺗﺮ در ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ هﺎی
ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ در اﻃﺮاف ﺧﻮدروهﺎی ﺧﻮد دورهﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮارهﺎ ﮔﺎﻩ ﮔﺎهﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ هﺠﻮم
ﻣﯽ ﺁوردﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اذﯾﺖ و ﺁزار ﺁﻧﻬﺎ را ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ و از ﻣﺤﻞ دور ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻴﻠﯽ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ
ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺎدران ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺎدران  ،هﻤﺴﺮان و ﺧﻮاهﺮان ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ ﮔﺎن را در ﯾﮑﯽ
دو هﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺣﻀﺎر ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎوران ﻧﺮوﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی هﻢ ﺗﻠﻔﻦ ردﻧﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ،اﮔﺮ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮد در ﺧﺎوران
ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ ،ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮل هﺮاﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎوران رخ دهﺪ .ﺷﻨﻴﺪم
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ زرﻓﺸﺎن ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را هﻢ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎوران ﻣﻨﻊ ﮐﺮدﻩ
اﻧﺪ.
ﻣﻦ و اﻋﻀﺎی ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﮔﻞ هﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺁوردﻩ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از ﺁﻧﮑﻪ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎوران ﻧﺎاﻣﻴﺪ
ﺷﺪﯾﻢ ،در ﮐﻨﺎر ﺟﺎدﻩ روی هﻢ ﻗﺮار دادﯾﻢ .ﮔﺮوهﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎ در ﺁﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺎﻣﻮران
رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎوران ﺑﺮوﻧﺪ.
در ﺿﻤﻦ ،درب اﺻﻠﯽ ﺧﺎوران هﻨﻮز ﻗﻔﻞ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ اﺟﺎزﻩ ﻧﺪارد در روزهﺎی ﻋﺎدی هﻢ از اﯾﻦ درب ﺑﻪ
ﮔﻠﺰار وارد ﺷﻮد .هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ﺑﻪ ﺧﺎوران رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺰار ﻋﺰﯾﺰان ﺷﺎن ﮔﻞ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺧﺎوران ﺑﺎﯾﺪ از درب ﺑﺎﻻ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﻬﺎﺋﻴﺎن ﺑﻪ ﺁن وارد ﺷﺪ .ﮔﻘﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺗﻤﺎم درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎوران ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
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