اﺣﻀﺎر و دﺳﺘﮕﻴﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎل ﮔﺮد ﺧﺎوران
ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧و ﺳﺎل هﺎی ﻗﺒﻞ از ﺁن در زﻧﺪان هﺎی رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪﻧﺪ ،هﺮ ﺳﺎل ﺑﻴﺎد و در ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﻋﺰﯾﺮان ﺷﺎن روز دهﻢ
ﺷﻬﺮﯾﻮر در ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران در ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ﮔﺮد هﻢ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ .ﮔﺮدهﻤﺎﺋﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری روز ﺟﻤﻌﻪ ٨
ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺳﺎل هﺎی اﺧﻴﺮ ،ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﻓﺮهﻨﮕﯽ،
ﮐﺎرﮔﺮی ،داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ،زﻧﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ،ﺟﻮاﻧﺎن ،زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑﻖ و اﻗﻮام دور و
ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و در ﻣﺮاﺳﻢ هﺎی ﺧﺎوران ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎی ﺳﺮﮐﻮب رژﯾﻢ هﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی
ﭘﻠﻴﺴﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ از ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ و ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ در ﺁن
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در دهﻪ  ۶٠هﻤﻮارﻩ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ رژﯾﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺷﺪﯾﺪ اﻣﻨﻴﺘﯽ از ﮔﺴﺘﺮش ﺁن ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .هﺮﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ در ﺧﺎوران ،ﻣﺎﻣﻮران اﻃﻼﻋﺎت و
اﻣﻨﻴﺖ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﻣﺎدران ،هﻤﺴﺮان و ﺧﻮاهﺮان ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎس ﻣﯽ
ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺁن هﺎ را ﺑﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت اﺣﻀﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺁن را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺪون اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ و ﺗﻨﻬﺎ در
ﻣﺤﺪودﻩ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ .وزارت اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﻴﺖ رژﯾﻢ اﻣﺴﺎل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ هﺎی ﺧﺎوران ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﺣﻀﺎر و ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﺗﺤﮑﻢ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎوران و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﮔﺮد
ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻂ در ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت اﺣﻀﺎر ﺷﺪﻩ اﻧﺪ،
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺛﻘﻔﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﻧﻴﺰ در هﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ اﺣﻀﺎر و
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮادﻩ وی را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادﻩ اﻧﺪ از هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
رادﯾﻮهﺎ و روزﻧﺎﻣﻪ هﺎ در ﺑﺎرﻩ دﺳﺘﮕﻴﺮی وی ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .اﺣﻀﺎرهﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪهﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ از ﺳﺎل هﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
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