
  فروهرها از حق شهروندي محروم شده اند
 

  خسروسيف
 ] 2008.11.26 [1387 آذر 6 چهارشنبه -  :در مصاحبه با روز  

 

 
    معماريان   اميد

omid@memarian. info  
 

  سالگرد   دهمين   امنيتي ازبرگزاري   مامورين    به ممانعت    روز   با   وگو   گفت   در   ايران   ملت   حزب   ودبيرکل   سياسي   فعال   سيف   خسرو
  در   اما   داشت   وجود   هم   حمدخاتميم   دولت   درزمان   چه   اگر   مراسم   اين   برگزاري   عدم   براي   فشارها   وي   گفته   به. است   پرداخته   فروهرها 
   . خوانيد   مي   را   وگو   گفت   اين. است   شده   بيشتر   نهم   دولت   زمان 

 
    شود؟   مي   مواجه   امنيتي   مسئولين   مخالفت   با   روهرهاف   مرحوم   مراسم   برگزاري   چرا     
    

  اجازه   ها   محدوديت   سري   يک   با   اول   سالهاي   در. است   داشته   وخيز   افت   خيلي   سال   ده   اين   طي   در   سالروز   بزرگداشت   مراسم   برگزاري
  به. شود   نمي   داده   برگزاري   اجازه   نهم   دوران دولت   در   بخصوص   اخير   سال   چند   در   اما. شد   مي   برگزار   مراسم   مساجد   ودر   دادند   مي 
   مامورين اصال . رود   نمي   رشما   به   ما   براي   جديدي   چيز   وديگر   شود   برگزار   مراسم   اين   که   ندادند   اجازه   هم   منزل   در   امسال   ترتيب   اين 
        . کردند   متفرق   را   ومردم   شود   نزديک   منزل   به   موعود    کسي درروز   ندادند   اجازه 
    ؟داشتند   شرکت   کساني   فروهرچه   خانواده   منزل   در   امسال   کنند؟   مي   شرکت   معموال   مراسم   اين   در   کساني   چه  

  مي   برگزار   را   ومراسم   نشينند   مي   درخانه   که   بودند   گفته   ايشان   فرزندان. شود   مي   برگزار   سال   هر   فروهرها   خانواده   درمنزل   مراسم
  اتفاق   به   بودند   خانه   در   که   فرزندانشان   نتيجه   در. شود   ربرگزا   افتاده   اتفاق   ها   قتل   که   درجايي   مراسم   اين   که   ندادند   اجازه   اما. کنند 
  که   بودند   کرده   دعوت   عموم   از   فرزندانفروهر ها. بيايد   داخل   اجازه ندادند کسي   اما    فروهردر مراسم بودند    پروانه   ومادر   خواهرها 
        . شد   جلوگيري   آنها   حضور   از   اما   کردند   عهمراج   ساعت   سر   مردم. کنند   شرکت 
    افتد؟   مي   اتفاق   اين   چرا   شما   نظر   به. است   شهروندي   مسلم   حقوق   از   يکي   سالگرد   مراسم   برگزاري   هرحال   به  

  دولت   را   خودش   که   دولتي   در   حداقل. هستيم   مواجه   محدوديت   با   ما   که   سته   هم   ديگري   موارد. نيست   مورد   يک   اين   شهروندي   حقوق
. دارد   زيادي   فاصله   عمل   با   حرف   که   بينيم   مي   متاسفانه. نشود   جلوگيري   ختم   مراسم   يک   برگزاري   از   بايد   کند   مي   اعالم   پرور   عدالت 

        . شود   مي   عمل   ديگري   گونه   به   درعمل   اما   شود   مي   زده   شعارها
    کند؟   مي   جلوگيري   مراسم   برگزاري   از   نژاد   احمدي   آقاي   دولت   چرا   داده   رخ   خاتمي   آقاي   زمان   در   اتفاق   اين   اينکه   با  
    

        . است   شده   بيشتر   مقداري   يک   االن. داشت   وجود   مشکالتي   هرحال   به   هم   خاتمي   آقاي   زمان   در. نيست   مطرح   ها   دولت   مساله
    برگزارشود؟   قرارنيست   ديگري   مراسم  
    
  البته   که   کرديم   ترک   را   محل   فاتحه   وخواندن   گذاري   گل   از   پس   و   مکردي   پيدا   حضور   شهيدان   اين   مزار   در   خانواده   اتفاق   به   شنبه   روز   ما

  مراسم   برگزاري   با   را   خود   مخالفت   قبال   امنيتي   مراجع. بودند   حاضر   دور   از   کنند   دخالتي   آنکه   وفور،بدون   حد   به   مامورين   هم   آنجا   در 
        . نکردند   دخالتي   بودند   حاضر   دورادور   چه   اگر   زهرا   بهشت   اما در. بودند   کرده   اعالم 
    کنند؟   گزاربر   را   مراسم   بتوانند   ديگري   شهروند   هر   ومثل   نيافتد   اتفاقي   چنين   آينده   سالهاي   در   که   ندارند   اي   برنامه   فروهر   خانواده   آيا  
    

  به. مراسم   برگزاري   براي   را   سفر   رنج   خاصي   عالقه   يک   با   که   است   اين   کار   حداقل. بکند   تواند   نمي   خاصي   کار   فروهر   پرستو   خانم
  آن   از   آنها   است   شکلي   هر   به   شهروندي   حق   اين. دهند   نمي   که   بدهند   اجازه   بايد   هستند   حکومتي   هاي   دستگاه   اين   کند   مي   همراه   خود 
  . هستند   محروم 

 


