
    همراه با تصویر خاوراننوزدهمين سالگرد کامل مراسم گزارش 

  ) ديعبدرت(سی ایراناي کانون زندانيان ساز تهران برایگزارشی 

نيروهای .  دهه شصت در زیر سایه سرنيزه برگزار شددراسالمی نوزدهمين سالگرد جان باختگان زندانهای رژیم مراسم 
با . امنيتی کل منطقه را در محاصره خود داشتند و با تعداد زیادی دوربين عکاسی و فيلمبرداری همه چيز را ثبت می کردند

هم .  دهه شصت، تعداد زیادی از فعاالن چپ در گلزار خاوران حضور داشتندبه خون خفته گانین عالوه بر خانوده های وجود ا
  .چنين حضور فعاالن کارگری، فعاالن جنبش زنان و فعاالن جنبش دانشجویی چشمگير بود

 ده تمام کنيم چون می خواهند پيش از آغاز مراسم افسری از نيروی انتظامی تذکر داد که باید مراسم را تا قبل از ساعت
مراسم مطابق . حفاری خندقی را که به امتداد گلزار خاوران برای فاضالب کنده اند، ادامه دهند و راه خروج بسته می شود

کوت را مادر شریفی بر عهده گرفت که دو فرزند خود فرامرز و فرزین را در دو رژیم اعالم س. معمول با اعالم سکوت آغاز شد
  .شاه و شيخ از دست داده است

 اعدام شد و زهره ۶٧اداره مراسم را هم مادر لطفی، مادر انوشيروان لطفی که دو ماه قبل از آغاز کشتارهای جمعی سال 
در جریان .يایی از اعدام شدگان کشتار جمعی بر عهده داشتندتنکابنی، زندانی سياسی دهه شصت و همسر عليرضا ک

هم چنين پيام های . مراسم عده ای از جوانان متن ها و شعرهایی خواندند که به یاد قربانيان دهه شصت نوشته شده بود
  .شورای همکاری تشکل های کارگری، کميته دفاع از محمود صالحی و فعاالن و دانشجویان چپ خوانده شد

: سرودهای خوانده شده عبارت بودند از. ضران در این مراسم مابين متن خوانی ها سرودهای انقالبی می خواندندحا
علی رغم تذکرهای مکرر ماموران امنيتی مراسم ادامه .آفتابکاران جنگل، خون ارغوان ها، رود، انترناسيونال و دشت خاوران

سال های پيش دوادور محوطه گورهای بی نشان  حاضران مطابق سنت یافت و حدود ساعت دوازده به درخواست مادر لطفی
  .حرکت کردند و سرودهای انقالبی سر دادند

هنگام خروج حاضران از گلزار خاوران هژیر پالسچی فعال جوان چپ توسط نيروهای امنيتی همراه با ضرب و شتم بازداشت 
مادر لطفی که نزدیک به این حادثه بود دچار افت . ا آزاد کردندشد و پس از نيم ساعت و در نتيجه اعتراض خانواده ها او ر

  . یک مرد مسن هم بازداشت شد که او را هم آزاد کردند.کی است پزشفشار شد و تحت مراقبت های

  

  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  

 


