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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[

 

 ایندیپندنت ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۴۰۰اردیبهشت  ۱۲]تاریخ:[ 

 

  آ بهرامیپانته

 احیای خاوران؛ مقاومت در برابر تخریب خاطره و هویت جمعی

را نه تنها در تهران و خاوران که در شهرهای دیگر    ۶۰باختگان دهه جمعی جانگورهای  تخریب جمهوری اسالمی

 ـ عکس از تارنمای جبهه ملیهم در پیش گرفته است

پردازان رفتارگرایی اجتماعی قرار گرفته است. به  گفتمانی است که مورد کنکاش نظریه احساس محرومیت و تبعیض

های کنند و در این چارچوب به هویتعدالت توزیعی در جامعه، افراد احساس تبعیض و محرومیت میتناسب کاهش 

 پرداز رفتارگرایی اجتماعی، است.آورند. این نظر جورج هومنز، نظریهگرایانه روی میخاص

شوند که  سوب میهایی دگراندیش مح و بهاییان، هر دو، گروه ۶۰باختگان دهه های جاندر جامعه ایران، خانواده

های اخیر، حکومت ایران تالش کرد این دو گروه را مقابل یکدیگر  کنند. در هفتهتبعیض و محرومیت را احساس می

 قرار دهد. 

سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه بهاییان ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، خبر داد که مسئوالن جمهوری اسالمی 

اموات خود در »گلستان جاوید«، بخش همیشگی گورستان خاوران، منع کرده و از  شهروندان بهایی را از خاکسپاری 

است، به   ۶۰جمعی هزاران زندانی سیاسی اعدام شده دهه  ها خواسته است که درگذشتگان را در بخشی که مدفنآن 

معی خاوران که محل  گورهای ج اندزهرا مدعیخاک بسپارند. افزون بر آن، او به هرانا گفته است که نمایندگان بهشت

 طور کامل تخریب و تخلیه شده است.آرامیدن هزاران زندانی چپ، مجاهد و دگراندیش بوده، به

جاست که چرا »گلزار  اند ولی پرسش این مقاومت و افشاگری کرده امنیتی هایشهروندان بهایی در برابر خواسته مقام

 خاوران«، نوعی »خاطره و هویت جمعی« است؟

مفهومی انتزاعی و ذهنی نیست بلکه اولین نقطه تالقی   ه همواره با مفهوم مکان گره خورده است؛ مکانمفهوم خاطر

ترکیبی از خاطره، تجربه و روایت است؛ بنابراین، خاطره  ارتباط مستقیم با جهان و محل زندگی انسان است. مکان

بستر است. به این دلیل، گلزار خاوران   ازمندگیری نیجمعی عاملی وابسته به مکان است زیرا هر رویداد، برای شکل

است، اهمیت دارد. زمان هم عاملی تاثیرگذار بر  ۶۰از زاویه خاطره جمعی که روایتگر رویدادهای تلخ دهه سیاه 

 کند این گذشته دور باشد یا نزدیک.ها همواره با گذشته در پیوندند؛ تفاوتی نمیخاطره جمعی است و خاطره

به نمادی برای   قدر اهمیت دارد که خودسبب وابستگی آن به زمان است. این زمان آن به رویداد اهمیت تاریخ یک 

شود. بنابراین از گلزار خاوران، که به دلیل دو عنصر زمانی و بازنمایی هر ساله )در شهریورماه( تبدیل می

خاطره جمعی یاد کرد. زنده نگه عنوان توان به کند، میروایتی جمعی را بازتولید می درهم تنیده شده مکانی

گیرد. هویت شرط  به این دلیل اهمیت دارد که بازسازی بخشی از هویت اجتماعی را به عهده می خاطره جمعی داشتن

الزم برای زندگی اجتماعی است. بدون هویت جمعی، جامعه نیز وجود نخواهد داشت؛ بنابراین بحران هویت و 

 اند. کند و افراد ناچار به حل این بحران دی مختل میصورت جزندگی اجتماعی را به  معنا
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صورت   شدگان(، بههای بازماندگان اعدام بیدارستان  ها )یا به تعبیری،حاال جمهوری اسالمی با تخریب آرامستان

پردازد و مدام بحران ایجاد  به تخریب خاطره جمعی و هویت گروهی از شهروندان دگراندیش این سرزمین می  مندنظام

برای تداوم هویت اجتماعی اهمیت دارد؟ چرا جمهوری اسالمی در  کند. چرا پاسداری از خاطره جمعی خاورانمی

 مند کوشیده است این خاطره جمعی را تخریب کند؟ صورت نظامچهار دهه گذشته به 

 تخریب هدفمند خاطره جمعی هفت شهر مختلف 

را نه تنها در تهران و خاوران که   ۶۰باختگان دهه جمعی جانمند گورهای دستهتخریب منظم و نظام جمهوری اسالمی

اند که باید در پسا جمهوری اسالمی  هاییها، همه سند جنایتدر شهرهای دیگر هم در پیش گرفته است. این آرامستان 

 مورد کنکاش قرار گیرند. 

های جمعی در گزارشی به تخریب »عمدی« آرامستان  الملل و عدالت برای ایران فو بین، دو سازمان ع۱۳۹۷در سال  

در حداقل هفت شهر ایران پرداختند. بر پایه شواهدی مانند تصاویر  ۶۷قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در سال  

حکومت جمهوری اسالمی  ۹۶تا  ۸۲های ها، این دو نهاد نشان دادند که بین سال های ویدیویی و عکسای، فیلم ماهواره

جمعی در شهرهای تهران، مشهد، اهواز، تبریز، رشت و سنندج و قروه در استان کردستان، به تخریب گورهای دسته

هایی که قبرها و نشانپرداخته است. در شهر قروه کردستان، نهادهای حکومتی حتی سنگ ۶۷شدگان سال  اعدام 

 اند.کلی خراب کرده  شته بودند، به بهانه کاربری کشاورزی زمین، با بولدوزر بهگذا بر مزارها های سوگوارخانواده

آباد در رشت، مسئوالن روی رضا در مشهد و قبرستان تازهدر محل احتمالی قبرهای گروهی در گورستان بهشت

 اند.گورهای جمعی، قبرهای جدیدی ساخته و برای دفن مردگان جدید، واگذار کرده 

نفره زندانیان سیاسی خبر داده بود. در   ۱۷۰جمعی الملل نیز از تالش برای تخریب یک گور دستهینسازمان عفو ب

های ساختمانی  انبار نخاله  را ۶۷اهواز، این دو نهاد خبر دادند که مسئوالن جمهوری اسالمی محل دفن قربانیان سال 

 .ل کننداند و قصد دارند آنجا را به فضای سبز یا مجتمع تجاری تبدیکرده

دار است که  مند و هدفشده، نظامریزینشان از حرکتی برنامه و تالش جدید ماموران حکومتی هاهمه این اقدام 

به این دلیل اهمیت  کوشد یادمان، خاطره جمعی و بخشی از هویت این سرزمین را از بین ببرد. این خاطره جمعیمی

نمادی از خشونت و  جنایت و جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن و نیزعنوان سند ها اکنون بهدارد که این مکان 

ظلمی که نباید تکرار شود، باید در همه شهرهای ایران، برای اجرای عدالت در پسا جمهوری اسالمی، به یادگار 

 بمانند.

 هویت و خاطره جمعی

برد که کنشگر در تعامل تاریخی نام می  عنوان فرایندییورگن هابرماس، نظریه پردار مکتب انتقادی، از »هویت« به

صورت هویت قومی، فراقومی یا فراسنتی   کند و بهاجتماعی خود و مشارکت در جو فرهنگی تازه، آن را کسب می

مشارکت   گذارد و تضادها و بحران هویت را ناشی از نبودیابد. هابرماس روی موضوع »آزادی« دست می تحقق می

داند. با نبود آزادی مشارکت در فضای عمومی، حکومت با تخریب  ین سرنوشت خود میآزادانه شهروندان در تعی

های زندانیان سیاسی، مرتب به تضادها و بحران دامن  مقابل هم قرار دادن شهروندان بهایی و خانواده ها وگورستان

 زند.می

زهرا ایجاد شده بود.  دستورالعمل تازه بهشت به بهاییان و در پی که متعلق ماه قبل، چهار گور تازه در خاوران دیده شد 

مثل هندوها، ارامنه و بهاییان  هاخاوران در جنوب شرقی تهران، چند بخش دارد که به غیرشیعیان یا غیرخودی 

زمینی فاقد هرگونه امکانات است.   )گلزار خاوران( اختصاص داده شده است. بخش مربوط به زندانیان سیاسی

 غسالخانه، سرویس بهداشتی، فضای سبز و درختکاری و محل پارک خودرو دارد.  تان جاوید(آرامستان بهاییان )گلس

رو شده است زیرا خاطره جمعی به جوخه سپردن  اما تالش حکومت برای ایجاد تنش بین دگراندیشان، با شکست روبه

باختگان با انتشار جانهای برای هر دو گروه یادآور تاریخی سیاه و تلخ است. خانواده  ۶۷باختگان سال جان

 ای، به تالش حکومت برای تخریب گلزار خاوران اعتراض کردند.اعالمیه
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دانند. خاطره جمعی در  ای است که برخی خاطرات جمعی را مصداق تاریخ جامعه می اندازهاهمیت خاطره جمعی به

ای دگراندیشان در سراسر کشور و  هگیرد. و تمامی آرامستانتالقی سه مفهوم مکان، زمان و رویداد جمعی شکل می

 است.  ۶۰گیری خاطرات جمعی جنایات هولناک دهه به ویژه خاوران، بستری برای شکل

 عنوان نماد مقاومت وهویت جمعی الزم است؟ چرا ماندگاری خاوران به 

داند و  ن میحوزه و قلمرو حیات اجتماعی است که فرد با ضمیر »ما« خود را متعلق و منتسب بدا شناسه هویت جمعی

شدگان« و غیره. به گفته های اعدام کند مانند »ما زندانیان سیاسی«، »ما خانواده احساس تعهد و تکلف می در برابرش

کنند و  شناس، افراد هویت جمعی را در فرایند اجتماعی شدن و زندگی در جامعه کسب میمحمد عبداللهی، جامعه 

 وکیف روابط متقابل فرد و جامعه بستگی دارد. فرد و کم  های جامعه و خودو مختصاتش به ویژگی نوع

بخشی از روایت خاطره معین است   گیرد. اینصورت تجربیات مشترک شکل میدر پیوند با جامعه به  ضمیر »ما«

های درازی دیدیم که  های مرگ رژیم سپرده شدند: »کانالبه جوخه  ۶۷تا  ۶۱های نفر از نزدیکانش بین سال ۱۲که 

هایی از پیکر رنگی از آن بیرون زده بود. سطح خاک نازک بود و بخشهای سیاهک پر شده بود و کیسهاز خا

کندند و خاک را  های زیادی آن اطراف بودند. مادران زمین را میشد. صحنه هولناکی بود. کالغباختگان دیده میجان

خواست آن را از  م بیرون زده بود و مادرم می زدند، که اجساد عزیزانشان را بیابند. یک تکه شلوار کرکنار می

خواست اما شلوار پوسیده کرد یا دوست داشت که مال برادرم باشد. از من کمک میزیرخاک بیرون بکشد. خیال می

 شد...«تکه میبود و تکه

گرفت. ها، به جامعه منتقل شد، ضمیر »ما« شکل بعد از این تجربه هولناک که از طریق شفاهی و سپس رسانه

خواهد گلزار  باختگان در کنار یکدیگر بمانند... مایی که میخواست دیگر به کندن ادامه ندهد تا جان »مایی« که می

به ویژه در پساجمهوری اسالمی  خاوران امروز به عنوان یادمان آنانی که به زور و ظلم »نه« گفتند، باقی بماند... 

تکرار خشونت  ای که همچون نماد مقاومت و مانعی مقابلموزه فراموشی،عنوان یادمانی از اجرای عدالت و عدم به

تاریخمان تخریب نشود تا ظالمان را فراموش نکنیم؛ به باور ما،  بر دگراندیشان، به رسمیت شناخته شود. ما نیاز داریم

 چنان باقی بماند.عنوان نمادی از سرکوب دگراندیشان، باید همحتی مقبره خمینی هم در پساجمهوری اسالمی، به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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