
  

توطئه رژیم برای تغيير شکل گلزار خاوران 
  !را خنثی کنيم

  
را از  خواهد تحت عنوان بازسازی و ساماندهی گلزار خاوران، آن بنا به گزارش رسيده از تهران، رژیم می

چند روز پيش گروهی از شهرداری .  خارج کرده و به یک گورستان عمومی تبدیل کنداش شکل کنونی
ها  روند که با اعتراض خانواده دن طرحی برای تغيير شکل خاوران، به این محل میتهران به قصد پياده کر

ها، عنوان  ماموران شهرداری در پاسخ به اعتراض خانواده. شوند که در محل حضور داشتند، مواجه می
دهی  نژاد زمانی که متصدی شهرداری تهران بود، طرحی برای بازسازی و سامان  احمدیکنند می

دهند که دست به  اده کرد که اکنون زمان اجرای آن فرا رسيده است و به خانواده ها وعده میخاوران آم
و خواستار آن دهند  به اعتراض خود ادامه میها  خانواده. اند نخواهند زد خص کردهگورهائی که مش

خاوران وجود  در محوطه ۶٧شوند که ابتدا باید نام و نشان گورها و چهار پنج کانالی که از تابستان  می
خواهد به بهانه  ها همان گورهای دسته جمعی هستند که رژیم می این کانال. دارد، مشخص شود
ها باقی نگذارد و به این شکل اثر این جنایت بزرگ و  دهی خاوران اثر و نشانی از آن بازسازی و سامان

با به اجرا در آوردن این طرح در شرایطی   هدف دیگر رژیم.ضدبشری خود را از صحنه روزگار محو کند
عام زندانيان سياسی مانده است، ایجاد خلل در مراسم  روز قتل کنونی که کمتر از دو هفته به سال

  .  شهریور با حضور در خاوران برگزار خواهند کرد١١سالگرد امسال است که خانواده روز جمعه 
  

اض به این توطئه رژیم، با مسئوالن گلزار خاوران دیدار خانواده ها قرار است در روزهای آینده در اعتر
کنند و در پی آن چنانچه موفق به جلوگيری از اجرای این طرح در این سطح نشوند، به اشکال دیگر 

خواهند  سياسی ایرانی در خارج کشور میزاب حها و ا اعتراضی روی خواهند آورد و از فعالين و سازمان
  . آميز رژیم اعتراض کنندنسبت به این اقدام توطئه 

  
  )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
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