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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[

 

 بی بی سی فارسی]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵مهر  ۲۹]تاریخ:[ 

 

 کنیم' ها هم رحم نمیتخریب قبرها: 'ما به مرده

 شهاب میرزایی 

 ... 

به گفته مهرداد امانت، مورخ، دیگری سازی در تفکر شیعی و در نتیجه محروم کردن دیگران متفاوت از ما، از دفن  

تان شیعیان که مکانی تا حدودی مقدس محسوب می شود از جمله دالیل نبش اجساد مردگان و تخریب شدن در قبرس

قبرها است. به گفته او روحانیان شیعه دالیل متفاوتی برای این رفتار خود داشتند، از قدرت نمایی تا حذف نمادین و 

 نهایی مخالفان و دشمنان.

ه به اجساد و قبرهای مردگان را در فتواهای روحانیون شیعه و حمله به نوشته امانت می توان اولین هجوم گسترد

 ها و یهودی ها مشاهده کرد.ها، بهاییپیروانشان به قبرها و اجساد بابی

پلیس، یکی از اهداف و   رد این نوع برخورد را قرن ها بعد در واقعه پانزدهم خرداد هم می توان دید. به گزارش 

 تظاهرکنندگان، تخریب قبور بهاییان و آتش زدن اجساد آنها بوده است.اعمال 

 کافران: بهایی و کمونیست

ها که روحانیون آن ها را دشمنان قدیمی خود  با پیروزی انقالب، اولین هدف از قبل مشخص شده بود: بهایی

 پنداشتند. می

یران از نجف آباد اصفهان تا آباده شیراز به  تخریب گورستان های بهایی ها در بسیاری از شهرها و روستاهای ا

 صورت سازمان یافته و گسترده انجام گرفت.

تخریب هایی که به سال های اول پس از انقالب محدود نشد و در تمام این سی و هفت سال به شیوه های مختلف ادامه  

 داشته است. 

سط سپاه پاسداران و همچنین نبش قبر بیش از تو تخریب گورستان بهاییان شیراز ها را می توان دراوج این تخریب

 ها به فرهنگستان خاوران مشاهده کرد.هزار بهایی و تبدیل گورستان آن

اما پس از بهاییان، نوبت مخالفان سیاسی حکومت بود که به چنین سرنوشتی دچار شوند و جسد و سنگ قبرها و 

 نمادهایشان از جامعه حذف شود.

 ... 

است که تعدادی از اعدام شده های پس از    ۴۱قطعه دیگری در بهشت زهرا که مورد بی مهری واقع شده است قطعه 

انقالب در آن فردی و جمعی به خاک سپرده شده اند. به گفته بازدیدکنندگان، از این قسمت از قبرستان بسیار بد 

 بدیل شده است.نگهداری شده و به مرور به آشغالدانی ت
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  ۵۹که در سال   تقی شهرام به همراه، جسد سعید سلطانپور مانند ۶۰شواهدی، اجساد تعدادی از اعدامیان سال  بنابر

 اعدام شده بود پس از نبش قبر از بهشت زهرا به گورستان خاوران در شرق تهران منتقل شدند.

ان و چپ های اعدامی در دهه شصت و برخی از  در شرق تهران جایی است که تعدادی از بهایی  گورستان خاوران

 در آنجا دفن شده اند. ۶۰های نخست دهه مجاهدان اعدام شده در سال 

ماموران حکومتی بارها به این گورستان حمله کرده و یادبودها و سنگ قبرهای نمادین خانواده ها را تخریب کرده و 

 شکسته اند.

 و شهرستان ها بارها به این تخریب ها اعتراض کرده اند.  بسیاری از خانواده های اعدامیان در تهران

تعدادی از این خانواده ها به مرور زمان و پس از شکسته شدن پی در پی سنگ ها و همچنین کهولت اعضای خانواده  

 ها، توان ترمیم و جایگزینی آن ها را نداشته اند. 

 ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورسند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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