
  گزارش نشریه بذر از مراسم نوزدهمين سالگرد خاوران 
  

 !"می ستائيم نامت را با سرود، دشت خاوران
  
 سال پيش در چنين روزهایی بود که هزاران تن از بهترین فرزندان خلق پس از سالها اسارت و ١٩

یاد آن عزیزان از آن هنگام تا کنون . شکنجه در دادگاههائی چند دقيقه ای به جوخه های اعدام سپردند
  .با شرکت خانواده ها و فعالين جنبش های اجتماعی در گلزار خاوران گرامی داشته می شود

  
 ۵٠٠امسال نيز عليرغم تهدیدها و فشارهای سران حکومت به خانواده جانباختگان، جمعيتی بيش از 

در زیر نگاه دهها مامور نفر از مادران، پدران، فرزندان، همسران، جوانان و یاران آن عزیزان بار دیگر 
امنيتی و نيروی انتظامی و عليرغم خندق عميقی که به بهانه لوله کشی مقابل در ورودی گلزار کنده 

  .شده بود و تپه ای را ایجاد کرده بود، پس از عبور از خاکریز ها، از در پشت وارد گلزار شدیم 
  

ین احساس را داشتيم که نکند به خاطر ا. ما چند نفری بودیم که زودتر از دیگران به محل رسيدیم
بالفاصله چند نفر از جوانان مقابل در ورودی برای هدایت . تهدیدات قبلی حضور امسال کم رنگ باشد

پس از مدتی شاهد ورود خانواده ها و پدران و مادران داغدیده . جمعيت و کمک به مادران و پدران رفتند
 کوه، با چهره های مصمم و دسته های گل  وارد گلزار شدیم که عليرغم کهولت سن و وجود خندق و

به محض رسيدن به گلزار محوطه را تميز کردند و با گذاشتن  شاخه های گل  و عکس . شدند
 خانواده ها با چهره !" گرامی باد۶٧یاد شهدای ":جانباخته گان، پارچه ای را با این مضمون گشودند 

چند مامور امنيتی دوربين . و یکدیگر را در آغوش می کشيدندای بشاش از حاضرین پذیرایی می کردند 
یکی . به دست در محوطه حضور داشتند و بی وقفه از جمعيت چهره به چهره فيلم و عکس می گرفتند

اینها فکر می کنند با : "از پدران داغدیده که سنی ازش گذشته بود بی درنگ با دیدن این وضعيت گفت
مضحک اینجا بود که در این ميان یک مامور نيروی انتظامی ." ع آمدن ما شوندایجاد خندق می توانند مان

لطفا چون یک لودر قرار است که در اینجا کار کند :"؟ گفت !!!!!جلو آمد و ضمن سالم و عرض تسليت
وقتی با بی توجهی حاضرین روبرو شد سر افکنده از ما دور ."  مراسم را تمام کنيد١٠قبل از ساعت 

  .شد
  

:  یکی از شرکت کنندگان که خود از زندانيان سياسی سابق و از خانواده جانباختگان بود گفتسپس
چون . البته باید هم بترسند. از مرده عزیزانمان هم وحشت دارند. اینها هر سال برای ما برنامه دارند"

و حقيقت جان بچه های ما در راه انسانيت و حق : "یکی دیگر گفت...." مرگ آنها با عزت و شرف بود
اگر . اینها چه می خواهند با ما بکنند؟ اما من هر سال می آیم. آنها جانشان را برای آزادی دادند. دادند

متعاقب این سخنان چند نفر متونی را ." ما هيچ ترسی نداریم . می خواهند مرا هم اعدام کنند، بکنند
آن زمان که عده . همبستگی داشته باشيمما باید :"یکی از حاضرین گفت. در همين رابطه قرائت کردند

ای فرزندان، همسران، خواهران و برادران و رفقایشان را از دست دادند و زیر فشار بودند، باقی کاری 
او ." نمی کردند اما االن وضعيت خيلی عوض شده است و تا اتفاقی می افتد همه همدردی می کنند

ته کسانی بودند که سالها از حکم شان در زندان بسياری از عزیزان به خاک خف: "در ادامه گفت
یکی دیگر از سخنرانان ." گذشته بود، برخی از این عزیزان بيرون از زندان بودند که دوباره دستگير شدند

سخنان امسال بسيار صریحتر و محکم تر . خواستار رسيدگی و محاکمه آمران و عامالن این جنایت شد
اکانه حرف دلشان را می زدند و عليرغم تهدیدات وفشارها ترس و از سالهای قبل بود و همه بی ب

  .واهمه ای نداشتند
   

در اواسط برنامه یکی از مامورین امنيتی که مشغول فيلم برداری بود هنگامی که با اعتراض روبرو شد 
  .نزدیک در ورودی پيوست"  برادرانش"بساطش را جمع را کرد و به 

  
خاک پاک تو را می "ان گرد محوطه خاوران چرخيدند و ترانه سرودهای مثل هر سال جمعيت سرود خوان

برنامه تا . ، زده شعله در چمن، انترناسيونال و چند ترانه دیگر را سر دادند..."ستائيم دشت خاوران 
  . ادامه داشت١١:١۵ساعت 

   
ظامی بيشتر می همزمان تعداد نيروهای انت. هنوز محوطه را ترک نکرده بودیم که لودرها سر رسيدند

هنگام خروج هنوز به سر جاده نرسيده بودیم که یکی از دانشجویان را دستگير و با کتک و زور . شد
سپس یکی از پدران را دستگير کردند و در همين هنگام الگانس . سوار یک ماشين شخصی کردند

هد دستگيری سه تا هنگامی که در محل بودیم شا. فاطمه کماندو ها برای دستگيری زنان سر رسيد



نکته جالب توجه این بود که برخی از ماشين هائی که از منطقه رد می شدند حضور . نفر بودیم
جمعيت و این حد از حضور نيروی انتظامی توجه شان را جلب کرده بود و برخی نيز توقف می کردند که 

  .با تذکر مامورین از منطقه دور می شدند
  

شاد و سر حال هستيم و دل کندن از آنجا بسيار سخت است و غمی هر ساله هنگام ورود به خاوران 
چون آرمانها و . چرا که با گلهای خفته در خاک انسی عميق داریم . همه وجودمان را در بر می گيرد
چهره هاشان در قاب عکس روی خاک هم آرام و قرار نداشت و آزادی  . اندیشه آنها برایمان مادیت دارد

  .را فریاد می زدندو مبارزه و رهایی 
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