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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[

 

 رگزاری هراناخب]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٨٩شهریور  ٢]تاریخ:[ 

 

 های در باغچه تا خاوران مجازی از جنازه

پایان های کشتار بیهای سیاه و خونین حکومت جمهوری اسالمی، سالعنوان سال بهی شصت های دهه بسیاری از سال 

 .کنندمخالفان سیاسی و عقیدتی در ایران، یاد می 

الملل، در  نامید. بنا بر آمار منتشر شده توسط سازمان عفو بین ١٣۶۷ی اوج این کشتارها را تابستان شاید بتوان نقطه

 .های دار سپرده شدندـ عقیدتی طی دو ماه، بدون دادگاه، به چوبه زندانی سیاسیاین تابستان بیش از سه هزار 

جمعی در جنوب شرقی تهران است های دستهنامند، یکی از گورستانها آن را میگلزار خاوران«، آنچنان که خانواده«

ی شصت باختگان دهه های جاندهباشد. گلزار خاوران به شکلی تبدیل به میعادگاه خانواکه محل دفن این زندانیان می 

درپی جمهوری اسالمی در سکوتی سرشار از های پیهای اخیر با ممانعتشده بود؛ میعادگاهی که البته در سال 

 .ها فرو رفته استناگفته

ی شصت، که بردارش را در کشتارهای همین دهه از دست داده است، یکی از  منیره برادران از زندانیان سیاسی دهه 

ای در این سایت انتشار پیدا کرده با نام »خاوران مجازی«.  الن سایت اینترنتی »بیداران« است. به تازگی صفحه مسئو 

 :دهدی ایجاد خاوران مجازی در سایت بیداران را این گونه توضیح میاو انگیزه

ها تمام است. آن ردهجا را با خاک یکسان کما خبردار شدیم، جمهوری اسالمی با بولدوزربه خاوران حمله و آن «

دانیم از  دانیم چه کار کردند. نمیها را هم نمیها گذاشته بودند، از بین بردند و حتی استخوانهایی را که خانوادهعالمت

 .اند یا چهآنجا برده

اک  ها با این خها سخت است. آن دانید که چقدربرای خوانوادهها گورستانی را خراب کردند و خب میهرحال این به

ی روحی است و برای  ها یک فاجعهواین گورستان ارتباطی عاطفی داشتند و دارند. تخریب این گورستان برای آن 

.  ۶۷و مخصوصن تابستان  ۶۰ی تاریخ کشور ما هم. چرا که خاوران در حقیقت شاهد یک جنایت است،جنایات دهه

را پاک کنند و از بین ببرند. ما در مقابل این   خواهند این جنایتتخریب خاوران در حقیقت به این معناست که می

تخریب مسئولیم. ما در سایت بیداران تصمیم گرفتیم، برای آن که خاوران از بین نرود و بدانیم که وجود داشته است،  

 «.جا را به طور مجازی و الکترونیکی بازسازی کنیمآن 

 گونه ساخته شده است؟ اما خاوران مجازی چیست و چه

 :دهدادران در این زمینه توضیح میمنیره بر

آنها و  گیری با کردیم. پس شروع کردیم به تماساند را پیدا می ی کسانی که آنجا دفن شده برای این کار ما باید خانواده «

های ارتباط با باختگان تشکیل شده است. به همین دلیل ما کانالهای جان خب بخشی از بیداران به همت خانواده

 .ها را از پیش داشتیمخانواده

ی خاوران مجازی  دانستیم اطالعات مفید و مستندی دارند. ما در صفحه چنین با زندانیانی تماس گرفتیم که میهم

ی صفحه، عکسی از خاوران است که ما عکس  آوری کردیم. زمینهشان جمعهایسری اسامی را همراه با عکسیک

بینید بر زمین خاوران، برخاک خاوران، برای هر فردی  وقتی مراجعه کنید، می ایم.باختگان را روی آن قرار دادهجان
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ها را نداشتیم که شود. عکس بعضی سنگ قبری هست، با عکس و مشخصاتی که معموالً روی سنگ قبر نوشته می

 «.ها را جایگزین کنیمجای آن یک گل شقایق گذاشتیم تا این مدارک تکمیل شود و آن عکسبه

 جنایت نماد یک 

ی های دهه ی اعدام ها عالوه بر سکوت، از دادن هر اطالعاتی در زمینه جمهوری اسالمی ایران در تمام این سال 

های جانباختگان، خودداری کرده است.در این صورت اطالعات و  ، حتی به خانواده۶۷شصت و مخصوصاً تابستان 

 تواند درست و دقیق باشد؟آوری شده توسط سایت بیداران تا چه اندازه میاسامی جمع

 :خانم برادران در پاسخ به این پرسش گفت

شدگان چپ در آن تابستان صدق می کند، اما خود  ومخصوصاً اعدام  ۶۷گویید در مورد سال  این موضوعی را که می «

را چگونه ها ها سعی در کسب اطالعات داشتند. مثالً از طریق کندن خاک، یا کسانی که شاهد بودند جنازهخانواده

ها را  ها به دلیل کمبود وقت یا هر چیز دیگری، جنازهاند. آنها یعنی حکومتیکرده اند و دفن شبانه به خاوران آورده 

ها شاهد تمام این ماجراها بودند.  شان بیرون از خاک مانده بود و خانوادهبرخی هایعمیق دفن نکرده بودند. لباس

کرده   جمعی دفنهایی دستهنالاند. آنها را در کا کسانی را آنجا دفن کرده ۶۷ردند سال ها پی بگونه بود که خانوادهاین

جمعی است، اما جمهوری اسالمی هرگز این دانیم هر فردی کجا قرار دارد. یک گور دستهبودند. در حقیقت نمی

 .اند و کجا دفن هستندام شده جنایت را به طور رسمی تأیید نکرده و نگفته است که کجا و در چه تاریخی آنها اعد 

زنند که ها حدس میحتی ما مطمئن نیستیم آیا کسانی که در گوهردشت اعدام شدند، در خاوران هستند یا نه. خانواده 

ور تهران نبرده باشند و شاید در گورستان ور تهران تا این همه راه از گوهردشت تا خاوران، یعنی از آن آنها را این 

هرحال این  نام و نشان دفن کرده باشند. ولی به های گوهردشت، مخفیانه و بیبی سکینه در نزدیکیای به اسم بی متروکه

ها خودشان و با توافق خودشان تصمیم گرفتند که گلزار خاوران را نماد این  موضوع بازهم مبهم است. بنابراین خانواده

 «.جنایت بدانند

شده در این دهه، در این  آید. بسیاری از زندانیان سیاسی اعدام ی شصت می آغازین دهه های تاریخ خاوران از سال 

 .گورستان مدفون هستند

ی چپ شدههای منیره برادران، از تابستان شصت خاوران تبدیل به گورستانی برای زندانیان اعدام ی گفتهبر پایه

 :شودمی

خود را در آنجا دفن   های ها همیشه اعضای خانوادهاز انقالب بهاییها است و بعد دانیم که آنجا گورستان بهاییمی«

کسانی خبر داشتند و به دفتر بهشت  ۶۷شود. قبل از سال ها اما از تابستان شصت شروع میکردند. برای چپمی

 .کردندزهرا مراجعه می 

دانید،  طور که میرا بیابند. منتهی همانشان در خاوران هایی می دادند تا مکان دفن عزیزان ها عالمتدرآنجا به بعضی 

دفتر   ۶۰ی بندی نیست. در دهه بندی و ردیفخاوران گورستانی مثل بهشت زهرا، یعنی یک گورستان رسمی با ستون

گفتند  دادند تا بر اساس آن و با حدسیات خودشان محل را پیدا کنند. مثال میها میهایی را به خانوادهزهرا عالمتبهشت

کنند یا از روی تاریخ  هرحال خودشان محاسبه می دم پس از آن دیوار، یا چند قدم بعد از این دیوار و … به هشت ق

 .زنندهایی میها و مسائلی از این دست حدساعدام 

ها گذاری کرده بودند. بعضیها آنجا را عالمتهر حال خانوادهاین حدسیات ممکن است درست باشد یا نباشد، اما به

چین کرده بودند و عکسی گذاشته گ گذاشته بودند. گرچه ممنوع بود، ولی این کار را کرده بودند. یا مثالً سنگحتی سن

 « . مشخص بود ۶۷شدگان قبل از سال  خواهم بگویم که جای بعضی از اعدام بودند. در واقع می 

 ها در باغچه جنازه

شدند.  ه در ادبیات حکومت اسالمی »نجس« نامیده میآباد« در حقیقت محل دفن کسانی بوده است کخاوران یا »لعنت

جمعی خاوران محل دفن فعاالن سیاسی چپ مخالف جمهوری توان ادعا کرد که گورستان دستهاز همین رو شاید می

 :روستای از شک و ابهام روبه اسالمی بوده است. اما بیان کلی این موضوع همچنان با هاله 
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گویم چون . نجس را هم در گیومه میها یا پاکند یا نجسدئولوژی جمهوری اسالمی آدم دانید، در ایطور که میهمان«

گویم. مثالً کار ببرم. از زبان آنها میهای شریف بهخواهم این کلمه را برای این آدم ی خیلی زشتی است و من نمیکلمه

رفتار و نگرش غیر انسانی را حتی در مورد   عنوان کافر، نجس هستند. اینها اینها بهها و چپاز دیدگاه آنها بهایی

 .کنندمردگان هم پیاده می

ها دفن هستند. اینها در گورستان بهشت زهرا که به آن گورستان مسلمین و چپ هادر گورستان خاوران بهایی

از دفن  های شهر گاهی اوقات تر بود و گورستانها که وضع خیلی وحشتناکگویند، جایی ندارند. در شهرستانمی

ها ها روی دست خانوادهکردند. در آنجا حتی جایی مانند خاوران هم نبود. بسیاری جنازهشدگان خودداری می اعدام 

خودشان یا در باغ   یی خانهها را در باغچه ها مجبور شدند، جنازهشناسیم که خانوادهمانده بود. موارد زیادی را می 

 .آشنایی دفن کنند

گویم عمدتاً، به خاطر این که خبر داریم در خاوران از مجاهدین هم  ها بود. من میعمدتاً در مورد چپ این مسائل 

اند. به احتمال  های چند مجاهد هم به آنجا آمدهگویند ما دیدیم و شاهد بودیم که خانوادهها میهستند. برخی از خانواده

اند، ولی ما اینها را فعالً در فهرست خاوران مجازی  دهها کشته شزیاد آنها از مجاهدین هستند که در درگیری

خواهیم مطمئن باشیم. یعنی با اسم ومشخصات ببینیم که مثالً چه کسان دیگری هم غیر  ایم، به خاطر این که مینگنجانده

 « .ها آنجا هستنداز چپ

ها با خاوران مجازی  ارتباط خانوادهپرسم، با توجه به محدودیت دسترسی به اینترنت در ایران، از منیره برادران می 

 چگونه بوده است؟ ۶۰ی باختگان دهه های جان چگونه بوده و به طور کلی بازتاب آن در بین خانواده 

 :دهداو پاسخ می

. در اندها پراکندهی زیادی در خاوران هستند، هم خانوادهها نداریم. چون هم عده ما امکان تماس زیادی با خانواده«

دادیم که این کار برای چیست. هرچند برای مادران پیر، اینترنت گفتیم و توضیح میایی که داشتیم، به آنها میهتماس

ترها، این امکان را دارند  باختگان و جوانگذاریم که فرزندان جان ای نیست، اما ما بنا را بر این میابزار شناخته شده

 .که به خاوران مجازی دسترسی داشته باشند

اند. در خارج از کشورهم که امکان دانیم که آنها خاوران مجازی را دیده ایم، میهایی که گرفتهبر اساس پاسخ  چون

وقت خاوران را ندیده است،  اعدام شده و هیچ  ۶۷دسترسی به سادگی فراهم است. مثالً خانمی که همسرش سال 

کردم، مثل این بود که رفتم آنجا،  ت آن را تماشا میساعطور فقط یکگفت: وقتی من این صفحه را باز کردم، همینمی

ی آنجا را  تواند آنجا باشد، حتی درهای بستهانگار که آنجا هستم. یعنی گاهی اوقات وقتی آدم از آنجا دور است یا نمی

 «.ای با خاوران برقرار کرده استجور رابطهکند یکهم ببیند، حس می

 هاخاوران، سند دادخواهی خانواده 

شان نیست. ای از عزیزان ، تنها یاد و نشانه۶۰ی باختگان دهههای جان اوران برای بازماندگان کشتارها و خانوادهخ

ها اند. آنها به دادخواهی باور دارند و خاوران و خاوران ها تمام تالش خود را برای حفظ خاوران کرده ها سالخانواده

هدف سایت بیداران، حفظ این سند، از گزند تخریب بوده است؛ اما آیا  در حقیقت یکی از اسناد دادخواهی آنان است.

 عبارتی بازسازی خاوران در جهان مجازی، قابلیت استناد حقوقی هم دارد؟ خاوران مجازی، یا به 

 :گویدمنیره برادران می 

آشنایان خانوادگی. یعنی نام  ها هستند وگویم که دارد. چرا؟ به خاطر این که منبع ما در اینجا خانوادهبا قاطعیت می«

هایی بعضی از دانیم در دورهاعدام شده تنها به صرف این که چپ بوده است در این فهرست نیست. چون می زندانی

شدند. به عنوان نمونه برادر من در بهشت زهرا دفن است. برای  زندانیان چپ هم بودند که در بهشت زهرا دفن می

دانستیم، فرد مورد نظر کجا دفن است و بعد نامش را در فهرست به طور مشخص میهمین هم ما در حقیقت باید 

 «.گذاشتیم. بنابراین خاوران مجازی اعتبار حقوقی دارد و قابل استناد استمی

ی آغاز  جمعی در ایران است. منیره برادران خاوران مجازی را نقطه های دسته گلزار خاوران تنها یکی از گورستان

ی تاریخی مردم تلنگر بزند، تا از یاد نبریم آنچه را  خواهد با ثبت آثار کشتار، هر روز به حافظهبیند که میحرکتی می

 .که تاریخ کشور ما به چشم دیده است
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 :او و دوستانش در سایت بیداران قصد دارند تا در برابر سکوت تاریخ سربلند کنند

های دیگر را هم ثبت ی کارمان بتوانیم گورستانن امیدوارم در ادامه کنیم. مما خودمان را به ثبت خاوران محدود نمی«

ها را تخریب ها دارند این گورستاندانیم که در شهرستانها و چه در سایر نقاط تهران. ما میکنیم. چه در شهرستان

 .کنندمی

کنیم آنها را  است که سعی می فروشند. اینها را می به عنوان نمونه شنیدیم در شهر رشت، قطعات مربوط به اعدامی

زهرا دفن هستند. در بهشت زهرا قطعاتی وجود دارد که مخصوص   طور کسانی را که در بهشتهم ثبت کنیم و همین

ها را کنند و سنگقطعات حمله می ها مدام به این شدگان است و جایی نوشته یا ثبت نشده است. حکومتیاعدام 

 .شکنندمی

شان کنیم.  زهرا کجا هستند و پیدایجمعی در بهشتکه بفهمیم گورهای دستهقطعات هم هستیم و اینما به دنبال ثبت آن 

اند. البته دقیق جمعی دفن کردهزهرا در گورهای دسته جایی در بهشتچون مجاهدین را به احتمال خیلی زیاد یک

تا زمانی که جمهوری اسالمی سر کار است و کنم زنیم. یعنی این کار ادامه دارد. فکر میدانیم و تنها حدس مینمی

شود، خب ما خیلی با محدودیت مواجه هستیم. ولی باید این تالش را کرد تا  مانع هرگونه ارتباطات و خبررسانی می

 .تر بعدیحداقل آغازی باشد برای کارهای گسترده

رادیو زمانه بخواهم که در این مورد   جا این موضوع را هم مطرح کنم و از شنوندگان عزیزخواهم همینمن اجازه می

شان در این فهرست نیست، یا عکسی از آنها نیست و  شناسند که نامبا ما همکاری کنند و اگر کسانی را می 

 «.شان را به سایت بیداران بفرستند تا ما اطالعات این صفحه را تکمیل کنیمشان ناقص است، مدارکمشخصات

  

 مصاحبه از شکوفه منتظری

 ع: رادیو زمانه منب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

