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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[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠٠اردیبهشت  ١۴]تاریخ:[ 

 

 مهدوی گلناز 

 ... 

 چرا هشتگ خاوران حافظه تاریخی داغ شد؟ 

کمتر کسی است که نام خاوران را نشنیده باشد؛ گورستانی که از قدیم محل دفن ارمنیان و بهاییان تهران   این روزها

، از بخشی از آن برای دفن زندانیان سیاسی اعدام شده، استفاده کرده است. ١۳۶٠بوده؛ ولی جمهوری اسالمی در دهه  

جمهوری . ١۳۶۷جمعی قربانیان کشتار تابستان ستهنام خاوران اما با یک چیز دیگر هم گره خورده است، گورهای د

جمعی در خاوران و بدون حتی ریختن  را در دو گور دسته  ١۳۶۷سال پیش که اجساد قربانیان کشتار  ۳۳اسالمی از 

نام و نشان دفن کرد، همیشه سعی کرده رنگ پیچیده و بیهای نایلونی سیاهخاک کافی برای پوشاندن اجساد، در کیسه 

 این بخش از تاریخ جنایت خود را مخفی نگه دارد.  است تا

جمعی را تخریب های گذشته، حکومت جمهوری اسالمی بارها و بارها سعی کرده است که این گورستان دستهدر سال 

گوی جامعه ، »سیمین فهندژ«، سخن١۴٠٠ماه شنبه دوم اردیبهشتکند، اما حاال قضیه متفاوت است. روز پنج

که بهاییان از دفن درگذشتگان خود در جایی که پیش از این گورستان  نوشت ی در حساب توییتر خودالمللی بهایبین

الی اند که یا باید اموات خود را البهها گفتهاند و نمایندگانی از سوی سازمان بهشت زهرا به آن بهاییان بوده، منع شده

جمعی برخی از زندانیان سیاسی اعدام شده سال  دسته ها را در جایی دفن کنند که گورقبور موجود دفن کند یا آن 

 است.  ١۳۶۷

اند و حرمتی به عزیزان از دست رفته را بارها لمس کردهرنج بی  فهندژ همچنین نوشته بود که »بهاییان ایران،

 خواهند دیگران این رنج را بچشند.«نمی

اند که حراست بهشت زهرا به بهاییان گفتهگوی جامعه جهانی بهایی، در توییت خود نوشته بود که مقامات سخن

 است، کامال تخریب و تخلیه شده است. ١۳۶۷جمعی که محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده در سال گورهای دسته

هایی از گورهای حفر شده در بخش زندانیان سیاسی در خاوران منتشر رسانی، عکسهمزمان با این اعتراض و اطالع

های بهایی، دو تن از بهاییان متوفی را داد، حکومت باالخره موفق شده با تحت فشار گذاشتن خانوادهمی شد که نشان 

 جمعی خاوران دفن کند. در محل گورهای دسته 

به این اقدام حکومت اعتراض   ایبیانیه در  ١۳۶۷عام سال دو روز بعد از این اتفاق، جمعی از فرزندان قربانیان قتل

های  کرده و آن را تالشی برای پوشاندن بقایای جنایت جمهوری اسالمی دانسته بودند. از آن روز، برخی از خانواده

بشری، از  ها با همکاری چند سازمان حقوقاند. آن دههای اجتماعی مشغول اعتراض بودر شبکه ١۳۶۷دادخواه کشتار 

خواهان ایران، سازمان  جمله کمپین نه به اعدام، شورای مدیریت گذار، اتحادیه فعاالن حقوق بشر، همبستگی جمهوری

  ١۳شنبه شب یک  ۷هماهنگی اعتراضات بلوچستان )سهاب(، همدلی بانوکان و کمپین اتحاد برای زم، از ساعت 

های  طوفانی توییتری به راه انداختند تا به این اقدام جمهوری اسالمی برای از بین بردن نشانه ١۴٠٠ اردیبهشت

 اعتراض کرده و خواهان عدالت برای عزیزان خود شوند. ١۳۶۷مانده از قربانیان کشتار باقی

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://iranwire.com/fa/features/48467


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

جا که از دل این  ت. اما آن ، دردناک اس١۳۶۷عام زندانیان سیاسی در سال های قربانیان قتلخواندن روایت خانواده

 درد و رنج، همدلی جوانه زده است؛ بدون شک یکی از زیباترین نقاط تاریخ ایران است. 

و با اشاره به سرنگون کردن هواپیمای مسافربری « ۷۵۲اسیک کاربر توییتر، با نام »سحر حاتمی«، با هشتگ »پی

 جمعی به آتش کشیدند.«جمعی اعدام کردند، ما را دسته اوکراینی توسط سپاه پاسداران، نوشته است: »شما را دسته 

تنها سند جنایت رژیم، بلکه اولین نقطه ایران است  کاربر دیگری با نام »شکیب نصرهللا« نیز نوشته است: »خاوران نه 

مرام بسته   که ایرانیانی با عقاید کامال متفاوت، در کنار هم قرار گرفتند تا نطفه دادخواهی مشترک، فارغ از عقیده و

  شود. خاوران تاریخ مرگ و گذشته نیست. نقطه شروع آینده است.«

اینک در زندان به  زاد«، فعال سیاسی که همگروهی دیگر از کاربران توییتر نیز با بازنشر ویدیویی از »محمد نوری

 اند. برد، از او نقل کرده و خاوران را نماد »هولوکاست شیعی« خواندهسر می

رسد؛ صدای نه به اعدام!  پاکنندگان دیشب به گوش میها اما، یک صدای دیگر نیز در میان طوفان بهه این در کنار هم

های خود علیه حکم  خاطر فعالیتکه به  ١۳۹۳شده در سال »شعله پاکروان«، مادر »ریحانه جباری«، زندانی اعدام 

ه شکلی موجز نوشته است: »خاوران یعنی نه به  اعدام در ایران، مجبور به ترک کشور شده، در حساب توییتر خود ب

 اعدام.« 

 گویند؟چه می  ١۳۶۷خانواده قربانیان 

سال و   ۴۲تاریخ جمهوری اسالمی با اعدام، سرکوب و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر عجین است. در طی 

شکل ممکن سرکوب شده و  ترین گذرد، بارها اعتراضات مردمی به خشنچند ماهی که از عمر این نظام سیاسی می

گونه که »الدن  اند. اما آن معترضان و فعاالن سیاسی و مدنی با شکنجه، احکام سنگین زندان و اعدام مواجه شده 

گوید: »خاوران یک  می ١۳۶۷بازرگان«، خواهر »بیژن بازرگان«، یکی از زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 

است و باید با چنگ و دندان حفظ شود؛ به این امید که دیگر چنین جنایاتی در نماد ملی از جنایات جمهوری اسالمی 

 های بعد چنین تجربیاتی نداشته باشند.«تاریخ ایران تکرار نشود و نسل

گوید: »رژیم با ساکت نگه  وایر« میاو با اشاره به سرکوب معترضان در حکومت جمهوری اسالمی، به »ایران 

را به خاک و خون    ۸۸کوی دانشگاه را انجام دهد؛ جنبش  توانست جنایت ۶۷و کشتار  ۶٠های دهه داشتن جنایت

و بعد هم هواپیمای اوکراینی جنایت خود را تکرار کنند. بنابراین، خاوران متعلق  ۹۸ماه و آبان  ۹۶ماه بکشد و در دی 

 شود.«  همان شکل روز اول خود حفظبه همه ماست و یک جنایت علیه بشریت است و باید به

ها در اروپا، های کار اجباری یهودیان در زمان حکومت نازیاین خواهر دادخواه با مقایسه خاوران با اردوگاه 

طور که بقیه  طور که اردوگاه آشویتس حفظ شد؛ همان گوید: »خاوران یک نماد ملی است و باید حفظ شود، همانمی

که خاوران در حافظه جمعی ما ثبت شده است و حتی اگر این  ها حفظ شد. بعضی ممکن است بگویند های نازیجنایت

ها در خاوران چیزی هم بسازند، اهمیتی ندارد. ولی حرف ما این است که متاسفانه تاریخ فراموشکار است. به یاد  

ها را ازیهای نها عکس گرفتند و جنایتهای متفقین از قبرستان که بعد از جنگ جهانی دوم گروهبا این   داشته باشیم که

 شوند.«ای هولوکاست را منکر میها همه جنایاتشان را مستند کرده بودند، باز هم عده ثبت کردند و حتی خود نازی

نیز درباره   ١۳۶۷»بهاره منشی«، فرزند »عباس منشی رودسری«، یکی از زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 

گوید: »خاوران سند یکی از جنایات حکومت  وایر« میبه »ایران اهمیت طوفان توییتری »خاوران حافظه تاریخی«، 

هایی که جمهوری اسالمی در  است و یکی از جاهایی است که هنوز باقی مانده است. خاوران یک نماد است از جنایت

جمعی در ایران نیست؛ در تهران سه گور  سال گذشته انجام داده است. این گورستان تنها گور دسته ۴۲طول 

جمعی وجود دارد.  جمعی دیگر هم وجود دارد، در کردستان، اهواز، لرستان، تبریز و گیالن هم چندین گور دستههدست

کنند و از همه شهرهای ایران در سالگرد  ها از آن برای همبستگی استفاده میخاوران فقط یک نماد است که خانواده

شوند. بنابراین جزیی از تاریخ جنایت ها در آن دور هم جمع میرغم تمام مزاحمتهای آخر سال، بهشنبهها و پنجاعدام 

ها که به موزه تبدیل شده باقی بماند تا بیانگر ظلم و جور این  های نازی جمهوری اسالمی است و باید مثل اردوگاه

 حکومت باشد.«
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گوید: مهوری اسالمی، میجمعی در برخی شهرهای ایران توسط دستگاه امنیتی جاو با اشاره به تخریب گورهای دسته

جمعی را در اهواز و کردستان تخریب کرده است. خود خاوران را هم چندین بار  حال چندین گور دستهبه»حکومت تا

اند. حتی مدتی درب خاوران را  های مذهبی، با بولدوزر زیر و رو کردههای اقلیتبه بهانه طرح آبادسازی گورستان

ها را  کاریم، گلشان بوده است؛ گل میها هم که کار همیشگیدادند. آزار خانواده راه نمیها را بسته بودند و خانواده

 اند.« ها را هم از ریشه در آوردههای کاج کاشته بودیم، آن کنند. درختمی

، با اشاره به دوران محکومیت شش ساله پدر خود که در زمان اعدام  ١۳۶۷عام سال این بازمانده یکی از قربانیان قتل

گوید: »مطالبه ما این است که بدانیم چه بالیی سر عزیزان ما آمده است و جسدشان کجاست؟ کرد، میآن را سپری می

از   ۷١اسفند سال حکم زندان داشت و قرار بود  ۶های جمهوری اسالمی، اند؟ پدر من از خود دادگاهچرا اعدام شده

های آید و تاجی از گل برای مادرم نوشته، گفته بود که با بهار می ١۳۶۷ای که در نوروز زندان آزاد شود. در نامه 

دهد که پدرم امید داشته که از زندان بیرون بیاید؛ ولی خب شبانه و مخفیانه او گذارد. این نشان میبنفشه بر سر ما می

ها مان کجاست و برای آن خواهیم بدانیم پیکر عزیزان او را هم به ما نگفتند. ما میرا کشتند و حتی جای دفن شدن  

 خواهان عدالت هستیم.« 

دانیم خاوران جایی است که عزیزان ما را دفن  که را می مان نداریم. همیندهد: »ما هیچ چیزی از عزیزان او ادامه می 

های ما هستیم که به خانواده ١۳۶۷های قبل از ام شده در سالهای زندانیان سیاسی اعداند، هم مدیون خانوادهکرده

مان را کجا  وقت به ما نگفته است که عزیزان اطالع داده بودند که دو کانال جدید در خاوران حفر شده. حکومت هیچ

یگر برای مالقات ها گفته بودند که فرزندتان را کشتیم، ددادند به خانوادهکه ساک تحویل میاست. فقط زمانی دفن کرده 

 نیایید.«

شان در روزهای سیاه بعد از اعدام برادرش پرده برداشته و  »الدن بازرگان«، خواهر »بیژن بازرگان«، از تنهایی

داد مراسم برگزار کنیم و به کسی ما تنها بودیم؛ رژیم ما را ایزوله کرده بود و اجازه نمی ١۳۶۷گوید: »در سال می

گل بگیریم و  دادند اعالمیه بچسبانیم روی دیوار و دستهآمدند برای تسلیت گفتن. اجازه نمینمیهایمان بگوییم؛ همسایه

محلی برای عزاداری بگذاریم. ما آن زمان خیلی تنها بودیم؛ ولی امروز واقعا من احساس کردم که جمعیتی پشت من 

نایت علیه بشریت و این فاجعه ملی را  دهند و این جفشارم و ممنونم که اهمیت میاست. دست همه دوستان را می 

 کنند.«فراموش نمی

ها گری با آن دانیم که بهاییان ایران هم زیر ضرب رژیم هستند و متاسفانه رژیم با وحشیگوید: »ما میاو در پایان می 

ملل اطالع داده و  اند. در این قضیه هم به سازمان سال گذشته جامعه بهاییان همیشه کنار ما بوده ۳۲کند. در رفتار می

های جنایت خود را که جنایت علیه  خواهد نشانهاند. بنابراین، مشکل ما رژیم جنایتکاری است که میاعتراض کرده 

 ها خواهیم ایستاد.« بشریت است، از بین ببرد و ما جلوی آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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