
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 فردا  ویراد]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۹ ید  ۴]تاریخ:[ 

 

 هاحکومت بر قبرستان وهیو ش یاسالم یجمهور

 دهیآن خاک خواب ریفرزندشان ز دیکه شا یدواریام نیبا ا نندی نشیم یو نشان نامیبه قبرستان، بر سر هر قبر ب قبرستان

. با شکستن هر نشانندیم یگریهر نشان، نشان د بی و با تخر گذارندیم یسنگ نشان یاتکه ایگل  یاباشد. با بوته

 ». »نام و نشان شودیشکسته م یهاسنگ که خود   ییتا جا سازندیم یگریسنگ قبر، سنگ د

هم   یاند و حق سوگواراعدام و کشته شده  یاسالم یشان توسط جمهوراست که فرزندان  یپدران و مادران تیحکا نیا

 .از آنان سلب شده است

 یانقالب در جمهور یهاحاکم شرع دادگاه نیکه اول ی مقبره رضاشاه توسط صادق خلخال بیسال بعد از تخر چهل

و روشنفکران و  سندگانیمندان، نوو شکستن سنگ قبر مخالفان و منتقدان حکومت، هنر بیبود، تخر یاسالم

 لیتبد هیرو کیبه  ،یارسانیو  ییبها وندانهمچون شهر  رانیا  یشناخته نشده در قانون اساس تیبه رسم ینید یهاتیاقل

ها را با  و خانواده شکنندیو نشان. سنگ قبرها را م نامی ها را بو محل دفن کنندیها را مصادره مشده است. جنازه

 .کنندیمحروم م یاز سوگوار دیارعاب و تهد

مقبره رضاشاه را  ت، ینام یبا د تا  ی و نها لیابتدا با پتک وسپس با بولدوزر و جرثق یصادق خلخال  ۱۳۵۹ بهشتیارد

توسط  ۱۳۹۹آذرماه  یافکار دیکند. چهل سال بعد قبر نو وس«یگفته خود، طرفداران شاه را »مأکرد تا به بیتخر

هم بازداشت   یسنگ قبر او بودند و ساعات یسازشد که پدر و برادرش در حال آماده  بیتخر یدر حال یتیمأموران امن

 .اعدام و شبانه دفن شد ۱۳۹۹ وریشهر ۲۲ یافکار دیشدند. نو

اعدام شدند، در   ۶۰اش در دهه  خاوران که شش عضو خانواده  یهامادران و خانواده  یاز اعضا ش،یبهک  منصوره

ها را  گور هم خانواده بیکه با تخر کندینشانه ترس حکومت است. تصور م نی: ادیگویفردا م ویمصاحبه با راد

مردم   کهن یکه آوردند جز ا ییو تمام فشارها ستین یزیچ نیچن ی را خفه کند، ول شان یصدا خواهدیو م ترساندیم

 .ندارد یگرید جهینت کنندی را بلند م شانیاند و صداحکومت متنفر شده نیروز از اروزبه

  یروزیبهشت زهرا تنها چند ماه بعد از پ ۴۱و  ۳۳ یهاقطعه یقبرهاساله اما، شکستن سنگ ۴۱رسم  ن یا سرآغاز

همچون   یخلق در دوران پهلو انییخلق و فدا نیشده سازمان مجاهداعدام  یمتعلق به اعضا  ۳۳بود. قطعه  ۵۷انقالب 

قطعه   نیاند. ادفن شده  ۵۷پس از انقالب  یهاشدهعدام از ا ی تعداد ۴۱بود و در قطعه   نژادفیو محمد حن یجزن ژنیب

دارد که نام و نشان درست داشته باشد. هرچند   یبعد هم بارها مورد تعرض قرار گرفت و کمتر قبر یهادر سال 

 .اندنام و نشان گذاشته یمانیآهن و س ای یسنگ شدگان با تکهعدام ا یهابازماندگان و خانواده

»متروک« نام برده که   یابهشت زهرا با عنوان قطعه  ۴۱از قطعه    یدر گزارش ۱۳۹۵مهر در سال  یخبرگزار

 یسنگ، رو یجابه  یرا خواند. بعض شانیرو یها نوشته شودیم یسختاند و بهقبرها کامال  خرد شده»اکثر سنگ

قبر که دورتادور سنگ یکوچک  یهاجز سنگ ،ندارد یانشانه چیه گریاند. قبر دگذاشته یدر  کوچک آهن کیمزار، 

از   یریتصو ،یاقبر شکسته چیه یهاسنگقطعه نیاند. بدرست کرده یمانیهم مزار س گرید  یشده. بعض دهیچ یفرض

قطعه، همه   نیا نیسنگ  یشکسته. در فضاها درهم هم با سنگ شده که آن  نوشته لیو فقط اسم و فام ستین یمتوف

 .»سندیقبر بنو سنگ یکلمات را رو نیکمتر اندکرده یمحتاطانه سع
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کشته   ایاعدام  یاسالم یتوسط جمهور ۶۰و   ۵۹،  ۵۸  یهااند در سال قطعه به خاک سپرده شده نیکه در ا یکسان اکثر

قطعه با عنوان   نیفردا از ا ویدر مصاحبه با راد ،یریگورنگار و هنرمند و فرزند هوشنگ گلش ،یریاند. باربد گلششده

جهان به   یجاکه در همه رانیها نه فقط در ا»گورستان: دیگویخ میو از حذف تار کندیم ادیاز خاوران«  یا»شعبه

  ییهابخش د،یرا حذف کن هان یاز ا ییو اگر جلدها دارندیرا در آن نگه م خیکه تار مانندیم یمیموزه و کتابخانه عظ

 ».افتدی مان دارد مدر سرتاسر مملکت کیستماتیاتفاق به طور س نیو ا دیکن ی را حذف م خیاز تار

 خاوران 

  یو قبرستان یجمعدسته یقبرهاست؛ قبرها بیها و تخرمصادرهٔ جنازه ٔ پردهیو ب انیدر شرق تهران نماد عر خاوران

اند. مسئوالن جا دفن شدههم در آن  انیاز بهائ یو تعداد شودیشناخته م ۶۰شدگان دهه از اعدام  یکه به عنوان نماد

 یهاتیو محدود کنندیم یریدر گورستان جلوگ انیقربان یهاهمچنان از حضور خانواده  یاسالم یجمهور یتیامن

 .کنندیم جادیا نهیزم نیدر ا یاریبس

نواده او هرگز  جنازه پنج خواهر و برادرش به خا ۶۰اش در دهه شده خانوادهشش اعدام  انیکه از م  شیبهک  منصوره

  ۶۴محسن که سال   یدر خاوران هستند. برا  ی است که زهرا و محمود و عل نی: »تصور ما ادیگویداده نشد م لیتحو

. نه سنگ  میندار یاطالع چیندادند و ما ه لیرا تحو کرشی شماره به ما در بهشت زهرا دادند منتها پ کیاعدام کردند 

  کیخاوران با دست با ماژ وارید یو رو دادندیشماره م کی یبه صورت فرد  لی. اوایانه نشانه میداشت یقبر

 یاست. بعض زتیبا فاصله محل دفن عز قدرنی که مثال چهار قدم جلو برو و ا گفتندیها م. به خانوادهنوشتندیم

  دایهم پ هایلیکردند، خ دایرا پ شانزانیعز کریو پ دندیکاوی آن محل را م انهیمخف ایبه صورت شبانه  هادهخانوا

 ».نکردند

 نی. اشکستندی)قبرها را( م دادند،یاگر م ای دادندینم لیرا تحو کرهای: »پدیگویها« منشانه بیاز »تخر نیهمچن او

شدگان بهشت  ها در سامانه فوتاز بچه   یلیبود. نشانه ندادند. نام خ شاندن یبه قدرت رس یاست که از همان ابتدا یزیچ

که اسمش در سامانه بهشت زهراست برادرم محسن   یتنها کس دانمی م. حداقل من خودم ستیها نشهرستان ایزهرا 

و  میمادرم را در همان قبر بگذار میفوت کرد، ما توانست ۹۴بود، بعد حذف شد. مادرم که سال  لیاست که آن هم اوا

 ».ستین گرشانیکدام د چیاسم ه یتبه ثبت شد. ولاسم برادر من دو مر

ها خاوران را بارها  سال  نی: »در تمام ادیگویم شی شده و منصوره بهک بیگذشته بارها تخر یهاسال  یط خاوران

. انواع و کردندیو شکنجه م زدندیم کردند،یها را بازداشت مخانواده کردند،ی ها را له متک گلکردند. تک بیتخر

و  ستادندیها اسال  نیا یدر ط یستودن یخاوران با مقاومت یهاده خانوا یها آوردند، ولاقسام بالها را بر سر خانواده

با  یسنگ ها با تکهرا که خانواده ییهادو مرتبه خاوران را بولدوزر انداختند و تمام نشانه ۸۷ماه  ی. داندستادهیهمچنان ا

را آزار دادند با   هاخانوادهشدت کردند و به بیبارها و بارها و بارها تخر گذاشتندیم ،ی زیچ کی ،یاثر کی ،یگل کی

  یهاها را در جامعه و خواستهبچه نیوجود ا توانندیها مبچه  نیا یهاکردن آثار و نشانه  ستیتصور که با سر به ن نیا

 یببرند، ول نیمردم مبارزه کردند از ب یبهتر برا یعدالت و زندگ ، یآزاد ،یبرابر یرا که سالها برا نیفعال نیا

 ».شودیشناسانده م شتریو ب  شتریمسئله ب ن یدارد ا روزبهکه روز مین یبیم

 ها نامعلوم جنازه سرنوشت

که  ییهااز خانواده  یارینماند. بس یباق ۶۰قبرها در خاوران و دهه ها و شکستن سنگمصادره جنازه یحکومت رسم

مجبور شدند  یتیامن یکشته شدند تحت فشارها یابانی در اعتراضات خ ایاعدام  یاسالم یشان توسط جمهورفرزندان 

از   یاراه نشانهبهها هم همچنان چشماز خانواده  یاریبسمعمول به خاک بسپارند.  یهاها را شبانه و بدون مراسم آن 

 .شان هستندمحل دفن فرزندان 

 ،یپناه نیاعدام شدند و امجد حس شهریی در زندان رجا ۱۳۹۷ وریشهر یو لقمان مراد اریو زان یپناه نیحس نیرام

کجا  کهن یاز ا یاطالع چیاما ما ه گذردی: »دو سال و چند ماه مدیگوی فردا م ویدر مصاحبه با راد ن،یبرادر رام

. دو سال است که مادرم مثل مرغ میکشیاست که ما م ین زجریندادند. ا لیها را تحوو جنازه میشان کردند نداردفن 

و هر  نهی سک  یبیب ایگفته بهشت زهرا  یسر زده. هر کس رانیا یهادو سال به تمام گورستان نیپرکنده است و در ا

گور پسرش  نیکرده که نکند در ا ادیرا  یرزده، هر گور ناشناسس گر،ید یدر مرکز و کرج و جاها یگریگورستان د

 ».داده است انیبه پدر و مادر و اطراف ن یبعد از اعدام رام میرژ نیاست که ا یزجر نیباشد. ا دهیخواب

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

اند و به قول  و لقمان را دفن کرده اریزان ن،یرام یها او »اطالعات سپاه و وزارت اطالعات مشترکا  جنازه گفتهبه

تاکنون  زان یعز  نیوزارت اطالعات و اطالعات سپاه، محل دفن ا یعنی یتیامن یبه درخواست نهادها ،یاستان نیمسئول

  ،یاستان یو حت یحکومت ییقضا نیمراجعه کرد، از مسئول جاها یلیدو سال مادرم به خ نینامعلوم مانده. هرچند در ا

 ».نکرد افتیدر یاما جواب درست

 یکرد هستند که ط یاسیس  انیاز جمله زندان یو لقمان مراد اریزان پور،یگلپر بیحب ،یعلم هول  نیریکمانگر، ش فرزاد

  نی: »در ادیگویم ی پناه نیداده نشد. امجد حس لیتحو شانیهابه خانواده شانیهاگذشته اعدام شدند و جنازه یهاسال

چند مورد بوده که خودشان   ایکجا دفن شده.  ستیمعلوم ن شانیهاو فرزاد که جنازه  نیمثل رام دمیرا د های لیها خسال

اش اعالم  ساعت از اعدام به خانواده ۲۴اعدام شد و بعد از  ۸۸آبان   ۲۰که  انیاند، مثل احسان فتاحشبانه دفن کرده 

که  دی. به سالگردش نرسدیگونه مراسم ختم ندار چیاجازه ه  یول میکردند که در فالن قبرستان در کرمانشاه دفن کرد

 ».اش درست شده بود، شکستندسنگ قبرش را که توسط خانواده

هاست و در خانواده  یبرا یو روان ینجه روحنوع شک  کیها در درجه اول »ندادن جنازه یپناه نیحس یآقا گفتهبه

 ».ها، فعاالن و تجمع شودرا درست کنند که مرکز مراجعه خانواده یمحل خواهندیدرجه دوم به قول خودشان نم

 دی: »نبادیگو ی فردا م ویقم، در مصاحبه با راد هیحوزه علم نیو مدرس نیعضو مجمع محقق  ،یبدیفاضل م یمحمدتق

  د،یرا خراب کن یتی  م کی کار  ای دینده لیمجازات شوند. شما جنازه را تحو دیها که نباباعث زجر بازماندگان شوند؛ آن

  نیوقت هم در اسالم چن چیاند. هکرده  یبازماندگان چه گناه نیبازماندگانش است. ا یبرا ینوع شکنجه روح کی نیا

 ».ستیکار شرعا  درست ن نی. ادیوارد کن یو مجازات ی شکنجه روح ،یوفکه شما بر بازماندگان فرد مت ستین یااجازه

 شکسته یقبرها

 میمستق  کیبر اثر شل  رانیمختلف ا یشهرها یهاابانیکه در خ یشدگان اعتراضات مردماز کشته یاریقبر بس سنگ

 .کشته شدند هم از تعرض مصون نمانده است یتی و امن ینظام یروهایگلوله ن

آسا، از   انوشیسنگ قبر ک ی، را شکستند و رو۹۸شدگان اعتراضات آبان  از کشته ،یاریبخت  ایقبر پو سنگ

 گریشده بر مزار او را کندند. به سنگ قبر ندا آقاسلطان، دو نهال کاشته دندیپاش دی، اس۸۸شدگان اعتراضات سال کشته

تا   کندیاو اعالم کرد که سنگ قبر را عوض نم ادرکردند و آن را شکستند و م کی، هم شل۸۸کشته شده اعتراضات 

 ».ندا هم وحشت داشت ادیکه ضحاک از قبر و  ادگاریبماند به  خی»در تار

 می، هم سنگ قبر شکسته او را عوض نکردند. مر۱۳۸۸ یشدگان عاشورااز کشته ،یگ ی بمیکر یمصطف خانواده

ندارند، من گور شکسته برادرم را به   یازیما سنگ قبر ن زانینوشت که »عز تریخواهر او، در توئ ،یگ ی بمیکر

که در   یزیچ ده،یو شجاعت خواب رافتکوه ش کیجا . آن دهمیم حیترج اشییهزاران هزار آرامگاه با گنبد طال

 ».شانیهاچه برسد به ُمرده  شودینم دایها هم پآن  یهازنده

باختگان . به سنگ قبر جان شودیتعرض م شانیقبرهاکه به سنگ ستندیمخالفان و منتقدان حکومت و معترضان ن تنها

 اوشیس کانیاز نزد آذر،یموشک سپاه سقوط کرد رحم نکردند. بابک غفور کیکه بر اثر شل همین یاوکرا یمایهواپ

  یها را از روآن  ریاند و تصورا شکسته  ساراو  اوشیاعالم کرد که سنگ مزار س ،یآذر و سارا ممان یغفور

 .اندمزارشان کنده و بردهسنگ

دارد،   یعمدتا  متفاوت با فقه سنت یهادگاهیقم که د هیحوزه علم نیو محقق  نیعضو مجمع مدرس ،یبدیفاضل م یتق محمد

از کجا  دانمی: »من نمد یگوی کرده و م فیآن است »حرام« توص یمدع رانیرفتار را از نظر اسالم که حکومت ا نیا

  یبرا دیکه افتاده، محترم است. با یهر اتفاق ایاعدام شده  ایکه فوت کرده  ی. قبر کسردیگی سرچشمه م انیجر نیا

طور که نماز واجب است، کفن و دفنش و احترام به قبرش هم  اش نماز بخوانند و طبق رسومات دفنش کنند. همانجنازه

  ماست و حرا حیچه بعد از مرگ، در اسالم قب انسان چه قبل از مرگ و کیبه  ینی هر نوع توه یعنیواجب است. 

 ».است

که به سنگ قبرها  ی و کسان ردیگیرا برعهده نم هابیتخر نیا تیمسئول یاسالم یاز مسئوالن جمهور  کیچیه اما

 یشهادت بدهم که وقت توانم ی: »من مدیگویم یری. باربد گلشمانندیهمواره پشت عنوان ناشناس پنهان م زنندیم بیآس

. گفتم مگر شما مسئول میکردم و با هم سر قبر رفت دایرا پ اهرقبر پدر من را شکستند و بردند، من مسئول امامزاده ط
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. گفتم قبر شاملو را که بارها شکستند. گفت  شکستندیبشکنند قبر شاملو را م خواستندیو اگر م انددهیگفت دزد د؟یست ین

 شود،ی بلند م ادی شتنو نگه دا خیاز تار تیکه در حما ییهر صدا یعنیاند که شلوغ کنند. ش کرده آن را طرفداران خود

 ».شودینامش شلوغ کردن م

  نی: »سنگ قبر از دو تکه سنگ شبق و مفرغ بود که مفرغ را برده بودند و ادیگویم نیهمچن  یریهوشنگ گلش فرزند

 یامن هیحاش نیبتواند چن یکه آدم عاد کنمی. من گمان نمگذاشتندیوقت م دیو با خواستیم لمید ست؛ین یاکار ساده

 ».داشته باشد که جدا کند و ببرد

و احمد شاملو   یریشاعران و روشنفکران بارها شکسته شده است، از هوشنگ گلش سندگان،یاز نو یاریقبر بس سنگ

اعالم   هابیتخر نیسپانلو. فرزندان احمد شاملو در اعتراض به ا یو محمدعل یارستمیعباس ک ،یتا سهراب سپهر

 ».ردداشته باشند که قبرش سنگ ندا یمردم ما شاعر دیکردند که »بگذار

 خیدر تار یکرده است: »شکسته ساختم تا آن شکستگ   یسنگ قبر پدرش را به صورت شکسته بازساز یریگلش باربد

 ییهم باشد. گورستان مثل موزه فضا هان یاز ا یبخش دیحذف، با خی، تارشکستن خیتار یعنیسنگ هم حک شده باشد. 

در گورستان است که در   یزیچ کینوشته و  نینانوشته دارد و هم قوان نیقانونمند که هم قوان تیغااست و به یعموم

درست  ینشان تیجسم نیو ا دهدیم تیو به خاطره جسم ادیاست که به  ییجا گری د کیکمتر است.  گرید یجاها

دو   نیدر جمعه ب ای رومیم ریت ی س یسر مزار شهدا ی باال ریت یکه مثال  س دییبگو دیبده  ینشان دیتوانی. شما مکندیم

 یایهم جسم است هم جغراف ،ی. آن مکان و آن نشانرومیامامزاده طاهر م ندهیو محمدجعفر پو یمختار دقتل محم

 ».یعدالتیو ب تیاست به جنا یاینشان ؛یاست و نشان  یدادخواه

 ممنوعه یهاقبرستان

 افتهیبه صورت سازمان رانیا یدر شهرها و روستاها شانیهاهستند که قبرستان  یگروه گرید یبهائ شهروندان

  ۱۳۹۷نمونه، آبان  یشده است. برا دهیکش رونیها هم بقبرها هم نبش و جنازه یحت یو در موارد شودیم بیتخر

اش سپرده شد اما چهار روز بعد به خانواده اکدماوند به خ الوندیدر منطقه گ ،یشهروند بهائ ،یاقدس یجنازه شمس

 .شده است دایاطراف جابان در توابع دماوند پ یهاابانیخبر دادند که جنازه او در ب

  ن یشهر ندارند. ا نیشان را در احق دفن اموات  گریهشدار داده بودند که د الوندیگ انیبه بهائ  یتی امن یروهاین  شتریپ

کرمان و اهواز  ز،یهمچون تبر ییدر شهرها انیهم بارها اعمال شده و از دفن بهائ رانیا یشهرها گریدر د تی ممنوع

در شهر اهواز را   انیقبرستان بهائ یمحل یهاخبر داد که مقام انیبهائ یجامعه جهان ۹۳شده است. در سال   یریجلوگ

 .انددهیکش واریآن د یاند و جلوبسته

ها و  و بارها به آرامگاه ستندیدر امان ن شانیهابه قبرها و قبرستان یحرمتیهم از تعرض و ب یارسانی شهروندان

  ۱۳۹۹تعرض شده است. به عنوان نمونه آذر ماه  رانی ا یشهرها ریدر کرمانشاه و سا یارسانی نییآ روانیپ  یهامقبره

محمع   هیآوران بهشت زهرا شکسته شده و براساس اطالعدر قطعه نام یشناساستاد باستان ،یسنگ قبر مسعود گلزار

 .شد بیبا لودر تخر یتیامن ی روهایداش تاکستان توسط نگورستان قره ارسان،ی یفعاالن مدن

آباد« خوانده،  ها را »لعنتشده است که حکومت آن نیعج ییهابا قبرستان یاسالم یساله جمهور ۴۱ خیتار

ها هم بر قبرستان خواهدیم وهیش نیبه ا دیها روا داشته است، شارا بر آن  وستهی پ  یحرمتیشان کرده و بمتروکه

 حکومت کند. 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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