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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

   ١٣٩٩دی  ٧]تاریخ:[ 

 

 آزاری در ایران/سیامک مالمحمدی تاملی بر واقعیت تلخ مرده

ها و ناپدیدسازی اجساد در ایران تبدیل به سنتی پایدار گشته و هر از چند گاهی  تخریب گورستان – ماهنامه خط صلح

رسد. ابعاد این کار آن  اخبار متعددی مبنی بر از بین بردن سنگ قبرهای درگذشتگان، توسط افراد مجهول به گوش می

دینه شده و در راستای اهداف خاص سیاسی  توان آن را یک عمل نهاقدر گسترده و دارای یک الگوی ثابت است که می

شود: اعدامیان،  ای از مطرودان و نامقبوالن حکومت ایران را شامل میدر نظر گرفت. عملی که مزار گروه گسترده

بهائیان، نویسندگان، هنرمندان، سیاسیون و بسیاری از دگراندیشان دیگر. این در حالی است که اختفای جسد یا 

کند »هر انسانی سزاوار و محق است تا اعالمیه جهانی حقوق بشر که تاکید می ۶ی قض مادهناپدیدسازی قهری ن

ی ُرم که پس از  معاهده ٧ی جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود« و مطابق با مادههمه

 .شریت« استمورد تایید جهانی قرار گرفت، مصداق »جنایت علیه ب ١٩٩۸جوالی سال  ١٧کنفرانس 

اینکه چرا این دست حرکات همچنان به قوت خود باقی مانده است و چرا تاکنون نهادهای حکومتی در مورد تخریب 

اند، نشان  احترامی به اجساد درگذشتگان در ایران، خصوصا دوران پس از انقالب سکوت کردهسنگ مزارها و نیز بی

 .دارد و خاطیان و بانیان امر تحت پشتیبانی این نهادها هستندی نهادهای حکومتی از وضعیت از حمایت حساب شده

های این گونه اقدامات بسیار است. به عنوان مثال در همین روزهای اخیر، گزارشاتی از شکستن سنگ مزار نمونه

ی دیگر این روزها، تصویری است که خواهر نوید باستان شناس یارسانی، مسعود گلزاری به دست رسید. نمونه 

ی برادرش منتشر کرد ی اینستاگرامی خود از مزار تخریب شدهکاری از معترضان اعدام شده در ایران، در صفحه اف

 «کنید؟ها چه می و نوشت: »تهدید کنید، تخریب کنید، بازداشت کنید، با یاد و نام نوید در دل 

های سریالی چیست و تا چه اندازه  اینگونه تخریبکنیم که هدف از همراه با این پرسش، ما نیز به این موضوع فکر می

ی زمین را ای که فناوری ارتباطات، کرهی درگذشتگان تاثیرگذار است؟ در زمانهدر از بین بردن یاد و خاطره

 .نمایدشان، کاری دشوار و عبث میدربرگرفته و محو کردن یاد و آثار افراد، علی رغم عدم حضور جسمانی

های آن  ای طوالنی دارد که همواره ریشه آزاری در این کشور سابقهخ ایران، درخواهیم یافت که مردهبا نگاهی به تاری

اند همفکرانی برای خود ها نیز با سوءاستفاده از این باورها سعی داشته اند. اگرچه حکومترا باورهای مذهبی دانسته 

ی و مذهبی، اهداف تاریک سیاسی خود را در پشت های فقهدست و پا کنند و با انتساب این عمل هولناک به ریشه 

 .افراطگرایی دینی پنهان دارند

آزاری و نبش قبر رهبران صوفی سنی وجود داشته  بر اساس اسناد بر جا مانده، در دوران صفویه مواردی از مرده 

شود که اقدام شاه  میگرفت. به عنوان مثال گفته است. عملی که در حقیقت به قصد انتقام و از روی کینه انجام می

 .گیری وی از مرگ پدرش بوده استاسماعیل صفوی در نبش قبر و سوزاندن اجداد رقیبان سنی، به قصد انتقام 

هایی از آزار و اذیت مخالفان و دگراندیشان  آزاری در دوران قاجار نیز وجود دارد. نمونهموارد بسیاری از مرده

شود. اقداماتی که در جهت  ها مین و رها کردن اجساد تا نبش قبر آنمذهبی چون بهائیان که شامل آویزان کرد

های شخصی  ها و طرفداران درگذشتگان و همچنین تسویه حسابنمایی حکومت و روحانیون، آزار خانواده قدرت

گرفت. برخورد با مردگان در برخی موارد به حدی زشت و شنیع بوده است که تصور انجام آن از سوی  صورت می
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تواند برچسب دیگری به خود کند و جز یک عمل تبهکارانه و جنایتکارانه نمیانسان، مو بر تن آدمی راست می یک

بگیرد. به عنوان مثال جسد سید عبدالباقی که یک استاد کار رنگرزی با عقاید بابی/ بهائی بود، پس از به قتل رسیدن  

هللا مجتهد کاشان، پیروانش را بر آن داشت  که میرزا حبیبخواهی مجتهدان شیعی قرار گرفت. تا جایی در معرض کین

تا دست به نبش قبر سید عبدالباقی که در گورستان مسلمانان دفن شده بود، بزنند و سپس دست راست جسد را با بیل  

پهلوی  ی اعمالش را با دست راست خود بگیرد. در دوران قطع کنند. توجیه این بود که او در روز قیامت نتواند نامه

حرمتی به ها، نبش قبر و بینیز چنین اقداماتی، خصوصا در قبال بهائیان همچنان ادامه یافت و حمله به گورستان 

 .گرفتاجساد با اذن مجتهدان شیعی صورت می

های در دوران جمهوری اسالمی این حرکت تبدیل به حرکتی نهادینه و سیستماتیک شده که عالوه بر بهائیان و اقلیت

پروارندند سرایت کرده است. این  ی آزادی و عدالت را در سر می به مخالفان حکومت و حتی کسانی که اندیشه دینی

 .تری به خود گرفتها ابعاد گستردههای حاکمیت بود و در طول سال اقدامات از بدو انقالب یکی از رویه

نیروهای انقالب به سرکردگی صادق خلخالی،  شاید بتوان گفت که از مشهورترین این نبش قبرها، کاری بود که توسط 

 .قاضی بدنام جمهوری اسالمی ایران انجام شد

ی رضا شاه و ی شهر ری شدند و دست به تخریب مقبرهدرست در روزهای آغازین انقالب، نیروهای انقالبی روانه

ی رضا شاه، بار  مومیایی شدهی جسد ها با کشف دوبارهناپدید سازی جسد او زدند. چند سال پیش، بعد از گذشت سال

دیگر بحث بر سر موضوع نبش قبر، مرده آزاری و ناپدیدسازی اجساد توسط حکومت باال گرفت. هر چند که بار  

آزاری در طول این چهل سال  دیگر جسد پیدا شده، به طور نامعلومی ناپدید شد تا داللتی باشد بر اینکه روند مرده

 .استتغییری نکرده و حتی شدت یافته 

از مهمترین اقدامات سیستماتیک جمهوری اسالمی در مرده آزاری و ناپدید ساختن مخالفان، کاری است که حکومت 

ی شصت با مخالفان خود به منظور پاکسازی جامعه از هر گونه صدای معترضی صورت داد. پس از  در دهه 

رو شد تا بتواند به هر هزاران جسد روبه ی شصت، حکومت با مشکل جمعی هزاران زندانی در دهه های دسته اعدام 

شدند را دور از  ها کافر شمرده مینحوی که شده کشتار زندانیان را پنهان نگاه دارد. از این رو اجسادی که به رای آن 

شد  ی خاوران در گورهای جمعِی کم ارتفاع به خاک سپردند. قبرهایی بی نام و نشان که تالش میشهر و در منطقه

ی قربانیان، حکومت سعی کرد  ها سلب شود. پس از گذشت چند سال و از یاد نرفتن یاد و خاطرهویتی از آنهرگونه ه

سازی، بتون ریزی، انباشت زباله و یا فروش قبرهای جدید بزند.  در این مزارهای جمعی دست به کارهایی چون جاده

تر تر و علنیبا قبرهای بهائیان بسیار عریان  این گونه اقدامات و تخریب گورها به منظور ساخت و ساز در رابطه

 .گرفتصورت می

ها، جمهوری اسالمی همواره با هر گونه روشن اندیشی نیز سر خصومت داشت و هنرمندان و عالوه بر این

زد. از محمد  تافت و دست به تخریب مزارهای ایشان مینویسندگان و ورزشکاران هم مذهب خود را نیز برنمی

 . … ، تا قبر شاملو، فریدون فروغی، مدیا کاشیگر، محمدعلی سپانلو ومصدق گرفته

های اخیر نیز نام برد که هرگونه  توان از اعدامیان سیاسی و درگذشتگان اعتراضات خیابانی سالها میدر کنار این

ر و اذیت  گرفت تا به هر طریق ممکن موجبات آزاجان و مزارشان صورت میحرمتی در رابطه با اجساد بیبی

 .ها را فراهم آوردخانواده

ی اعمال حکومت در این رابطه،  کشد. آن چنان که کارنامهاگر بخواهیم تک تک موارد را نام ببریم سخن به درازا می

ترین شکل ممکن همچنان این سنت را حفظ کرده و بر آن  طویل و تیره و تار است. اما واقعا چرا حکومت به بدوی

ها برای به فراموشی سپردن تاریخ است؟ آیا این اعمال در جهت تقدیس زدایی از  آیا تمام این تالشکند؟ پافشاری می

 گیرد؟شان انجام میمردگان در نظر دوستداران 

ها، همواره  حکومت هیچ وقت به طور مستقیم به این گونه اقدامات سیستماتیک خود اعتراف نکرد. در طول این سال 

اند و همچنان ناشناس باقی اند و دست به تخریب زدها بیل و کلنگ به سراغ قبور رفتهاشخاصی ناشناس، شبانه ب

ها به طور جدی مورد حمایت متولیان امر هستند اند. ناشناس بودن این افراد نیز داللت آشکاری است بر اینکه آن مانده

 .شوندو برای این گونه حرکات تشویق می
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شود. کسانی که به خاطر  شیطانی تنها به افراطگرایان دینی و مذهبی حواله داده می جالب اینجاست که تمام این اعمال 

ها سیاسی است و برای  زنند. اما آشکار است که تمام این تالشاصول فقهی خود دست به چنین اقدامات فجیعی می

ی آزادی و  که ایده  گیرد. نه تنها انسان مخالف، بلکه هر انسانیحذف موجودیت و حضور انسان مخالف صورت می 

ی نیستی است. اما آیا حکومت به واقع توانسته در زدودن  عدالت را در ذهن خود پرورانده و از نظر حکومت شایسته

 .کنمیاد این افراد موفق باشد؟ گمان نمی

ماند، چه به  میتاریخ ثابت کرده است که فراتر از هر بدن فانی، آثاری از هر انسان همواره بر روی زمین باقی 

شود هاست. اگرچه گفته میصورت شیء و چه به صورت یک امر ذهنی و انتزاعی. این راز حیات جمعی انسان

 .کار است اما به یاد داشته باشیم که تاریخ به یادآورنده نیز هستتاریخ فراموش

ای از جهان،  صویری در نقطه کند. عصری که هر صدایی و هر تانگیز ارتباطات سیر میاکنون دنیا در عصر شگفت

شود. اگر  ای به تیتر اول افکار عمومی جهان بدل میشود و در هر ساعت و دقیقهولو دورترین نقاط، ضبط و ثبت می

ی جهان، هر  شد، اکنون در هر گوشهی کوچکی سینه به سینه حفظ میتا پیش از این، خاطرات جمعی در محدوده

ها نفر سالیان سال آن را به یاد خواهند داشت. پس فکر زدودن یاد کسانی که  یلیونای جمعی است که ماتفاق، تجربه

 .نمایدای از تاریخ ثبت شده، بی اندازه بیهوده مینامشان در گوشه

اما اگر هدف تقدیس زدایی از مردگان است، باید گفت که آدمی قادر است خود را با باورهای دیگری مطابقت دهد.  

ی بدن عیسی در جلجتا، یاران او را به این باور رساند که عیسی فراتر از جسم زمینی خود، نابود  همچنان که شکنجه

ی عزیزانشان  ناشدنی و زنده است. پس چه بسا بازماندگان این درگذشتگان نیز، این باور را برای حفظ یاد و خاطره

حرمتی مت در نابودی مزار مردگان و بیتقویت کنند تا دست کم رنج خود را تسلی دهند. بدون شک این حرکت حکو

ی زنده بودن آنها را تقویت خواهد کرد و آینده نیز بر زنده ماندن مردگان این عصر شهادت خواهد  به اجساد، اندیشه 

 .داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً 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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