ﺳﻮﻧـﺎﻣﯽ »ﺳﺎﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﻣـﺰار ﺷﻬـﺪا«
آرام ﮔﺮﻓﺖ؟!  +ﻋﮑﺲ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازﺷﻬﺪای اﯾﺮان؛ ﻣﺎه ﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  86ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ »ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﺒﻮر
ﺷﻬﺪا)ﺗﺨﺮﯾﺐ(« در ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪای ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا )س( ﺗﻬﺮان ﺷﻮک ﺑﺰرﮔﯽ را
ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد آورد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮔﻮد ﺑﺮداری در ﻗﻄﻌﻪ  44ﮔﻠﺰار
ﺷﻬﺪای ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا)س( و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن “ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﺤﺼﻦ” ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺷﻬﺪا
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮدرﻫﺎی راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻬﺪا ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ اﺳﻢ
“ﺑﻬﺴﺎزی ﻗﺒﻮر ﺷﻬﺪا” و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان و
ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان اﺟﺮا ﺷﺪ.
ﮐﺎﺑﻮس ﭘﺮوژه ای ﺑﻪ ﻧﺎم “ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ”“ ،ﺑﻬﺴﺎزی”“ ،ﻣﺮﻣﺖ” و ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﺳﻤﺶ را ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ،در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا را آزرده ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺮد.
ﻗﺒﻮر ﺷﻬﺪاﯾﯽ ﮐﻪ “ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ” ﺷﺪﻧﺪ ،اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺷﻬﺪاﯾﯽ ﮐﻪ در اﻣﺎﻣﺰاده
ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺰوﯾﻦ در ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی “زﺑﺎﻟﻪ” ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺮدن ﻟﻮدر ﺗﺨﺮﯾﺐ و
ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد اﻋﺘﺮاض ﻣﺎدر ﺷﻬﯿﺪی
ﮔﻮد ﺑﺮداری در ﻣﯿﺎن ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻬﺪا،
ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﻓﺮزﻧﺪم ﺑﺎﯾﺪ از روی ﺟﻨﺎزه ﻣﻦ رد
ﺷﻮﯾﺪ« و… ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺎم » ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﻬﺪا « در ذﻫﻦ ﻫﺎ زﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪای ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا)س( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺳﻌﺖ و دارا ﺑﻮدن
ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺪا در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺳﻄﺢ ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪا ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺒﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺳﺎل  1390ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ داود
ﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺮادر ﺷﻬﯿﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﻫﯿﺄت ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا و اﯾﺜﺎرﮔﺮان رای ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد.
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ اﻋﺘﺮاض ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﯿﺪ از ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان و
ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا ﺳﺮاﻧﺠﺎم در آذر

ﻣﺎه ﺳﺎل  90ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ و دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻤﯽ اﻋﻼم
ﮐﺮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻗﺒﻮر ﺷﻬﺪا ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا ﺧﻼف
ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.

رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب :ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪارا ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در دﯾﺪار از ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪای ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا )س( در ﺳﺎل
 93ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ “ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪا را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ” ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﻌﻨﻮی و ارزش اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوت
ﻗﺒﻮر و ﺣﺠﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ای از ﺷﻬﺪا ﺗﺰﺋﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢ
اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻄﻌﻪ  44ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺟﻮان ﻧﺎﮐﺎم !
آﻏﺎز دوﺑﺎره ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪای ﺗﻬﺮان
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺧﺬ ﺣﮑﻢ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ارﮔﺎﻧﯽ
اﺟﺎزه دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻗﺒﻮر ﺷﻬﺪا را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎل  93ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪای ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا )س( را از ﻗﻄﻌﻪ  24در دﺳﺖ ﮐﺎر ﻗﺮار
داده و آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﻄﻌﻪ  24را
ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎف ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺰار ﺷﻬﯿﺪ واﻻﻣﻘﺎم ﺣﺎج ﺧﺪا ﮐﺮم ﻫﻢ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
در ﻣﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺣﺠﻠﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺪا ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺳﻨﮓ
ﻫﺎی ﻣﺰار ﺷﻬﺪا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ روی ﻣﺸﺘﯽ ﺳﯿﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺰار ﺷﻬﺪا در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و ﻫﻢ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان از ﮐﺴﺮی

ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ!
ﺣﺎﻻ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎی دوﺑﺎره ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
از ﺳﺎل  995ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﺣﮑﻢ ﺗﻮﻗﻒ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .و اﻣﺮوز ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا روزﻧﻪ اﻣﯿﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﻘﻼب در ﮔﻠﺰار
ﺷﻬﺪای ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا )س( ﮐﺴﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻮر ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن ﻧﺰﻧﺪ.
ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺮ ﮔﻮﺷﻪ ای از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪا در ﻗﻄﻌﻪ  24اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﮔﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﻏﻠﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

