دو ﻣﮑﺎن ﺣﺘﻤﯽ ﮐﺸﻒ ﮔﻮرﻫﺎی دﺳﺘﻪ
ﺟﻤﻌﯽ دوران رﺿﺎﺧﺎن در ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺷﺮﻓﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ واﻗﻌﻪ
ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﺒﺢ ﺗﻮس؛ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺪای
ﻗﯿﺎم ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﺟﻠﻮی درب ورودی ﭘﺎرک ﮐﻮدک)ﺳﻪراه ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ( ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺷﺪه
و آﻧﺠﺎ ﯾﺎدﻣﺎن دارد؛ از ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺪای اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻧﯿﺰ آﻣﺎرﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺷﻬﺪا را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮدال ﺧﺸﺖﻣﺎلﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﯾﮑﯽ ﺳﺮی از ﺷﻬﺪا
را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺠﺎ دﻓﻦ
ﺷﺪﻧﺪ؛ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻮاﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻓﻌﻠﯽ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ واﻗﻌﻪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻓﺮادی ﮐﻪ در روز واﻗﻌﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪﺷﺪت زﺧﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﻓﻦ آنﻫﺎ ﭼﻮن وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻗﺪام ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺠﺎ
دﻓﻨﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺮﻓﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﺳﺎﻣﯽ  22ﺗﺎ  23ﻧﻔﺮ از ﺷﻬﺪا در ﺳﻨﺪی ﺑﻪﻋﻨﻮان
دﻓﺘﺮ ﻣﺮدﮔﺎن ﮔﻠﺸﻮر ﺛﺒﺖ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺎﻃﺮه و ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﻬﺪا در ﮔﻮدال ﺧﺸﺖﻣﺎلﻫﺎ و ﺑﺎغ ﺧﻮﻧﯽ دﻓﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ واﻗﻌﻪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﻣﺴﺘﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﺑﺮای دﻓﻦ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای آن ﻧﺸﺪه
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺸﺘﻪﻫﺎ را
ﮐﺮدﻧﺪ.

ﮔﻮدال ﺧﺸﺖﻣﺎلﻫﺎ ازاﯾﻦﺟﻬﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن واﻗﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ
و دﺳﺘﻮر ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ ﮔﻮدال ﺧﺸﺖﻣﺎلﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ

ﺷﺮﻓﯽ اداﻣﻪ داد :آن ﻣﻮﻗﻊ ﭼﻮن ﺧﻔﻘﺎن ﺷﺪﯾﺪی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،ﻋﻤﻼ ً ﻫﯿﭻ
رواﯾﺖ درﺳﺘﯽ از واﻗﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﻋﺪهای ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ واﻗﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ

راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽﺷﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺷﻬﺪا ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ واﻗﻌﻪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﮔﻔﺖ :آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از واﻗﻌﻪ رواﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺤﻞ
دﻓﻦ ﺷﻬﺪا ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﮔﻮدال ﺧﺸﺖﻣﺎلﻫﺎ )ﭘﺎرک وﺣﺪت ﮐﻨﻮﻧﯽ( اﺷﺎره
دارد.
ﺷﺮﻓﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﺪهای ﻫﻢ در ﺧﺎﻃﺮات اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻟﻨﺪﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺪا را دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ؛ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ ﺧﻮد آﻗﺎی وﺣﯿﺪ
ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺰﻋﻠﯽ دارﻧﺪ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺪا را در ﺑﺎغ
ﺧﻮﻧﯽ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﮐﺘﺎب ﻗﯿﺎم ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد آﻗﺎی ﺳﯿﻨﺎ واﺣﺪ ﻧﯿﺰ از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در واﻗﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ واﻗﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﻬﺪا را ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺮای دﻓﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ واﻗﻌﻪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻌﺪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻣﻬﻢ ﺑﻮد،
ازاﯾﻦﺟﻬﺖ واﻗﻌﻪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪ.
ﺷﺮﻓﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای واﻗﻌﻪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﯾﺪ واﮐﺎوی ﺷﻮد و اﮔﺮ
ﻫﻢ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن زﻣﺎن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐـﺮد :در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫـﺎ ﺑﻪوﺳـﯿﻠﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳـﯽ و
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽﺷﺎن را واﮐﺎوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
داده و اﮔﺮ ﻣﺪرک ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﻔﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد ،زﯾﺮ ذرهﺑﯿﻦ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ واﻗﻌﻪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻋﺪهای ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﻄﻬﯿﺮ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد رﺳﺎﻧﻪای و ﯾﺎ در ﻣﻮرد آن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد.
ﺷﺮﻓﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺧﺎﻃﺮهای از ﺑﺮادرزاده ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺪای ﻗﯿﺎم ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :وی ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮادر ﺷﻬﯿﺪ اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب

ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ و ﺑﻌﺪاً
ﻫﻢ از ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
درﺑﺎره ﻗﯿﺎم ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد زﯾﺮورو ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ درﯾﻎ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

