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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بنام خداوند مهربان 

              1۳۹۴مرداد   1تاریخ 

 

 جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری محترم ایران         

این شهر  در  با سالم واحترام به استحضار میرساند ما شهروندان بهائی ساکن شهر سنندج در طول دهها سال زندگی

آخرین محل آن در خارج   همیشه محلی برای این منظور در اختیار داشتیم و و برای دفن متوفیان خود مشکلی نداشتیم

سال پیش شهرداری بجای محل قبلی که در طرح توسعه شهری افتاده بود به ما تحویل داد و تا   2۴از محدوده شهر 

بدون ارائه هیچ گونه دلیلی   نیروی انتظامی 1۳۹2تاسفانه در سال تمام متوفیان در آن محل دفن شده اند م 1۳۹2سال 

ساله   2۴و درختها با قدمت  سیستم آبیاری درختان را با لودر تخریب نمود فقط قبور غسالخانه و   دیوارهای حصار و

فقط اظهار تاسف نموده  ای به ما داده نشد باقی ماند برای تظلم خواهی به هر اداره ای مراجعه گردید جواب قانع کننده

گفتند دستور از باال بوده بعضی از مسئولین از جمله قاضی شکایت ما گفتند کسی مانع دفن اموات شماها در امتداد  

ساله فوت نمود  8۳پیر زنی  1۳۹۴تیر  21قبور قبلی نمیشود اگر کسی فوت کرد ببرید دفن کنید تا اینکه در تاریخ 

تنها جوابی که شنیدیم آنهم بصورت  ودیم که با ممانعت نیروی انتظامی مواجه شدیم ورفته ب  برای دفن به محل مذکور

هیچ قبرستانی در   شفاهی آن که دستور از مقامات باالتر است باید جنازه به شهرستان قروه حمل شود و حق دفن در

قرار بود در مراسم دفن شرکت کنند  تمام کسانی که  متاسفانه بعد از چهار روز بالتکلیفی خانواده و را ندارید این شهر

سوالی بی جواب که گناه  موجب تعجب همگان و فشار نیروی انتظامی جنازه به شهرستان قروه حمل شد و با تهدید و

ساله چه بود که جنازه اش را به شهر دیگری تبعید کردند لذا از آن مقام معظم تقاضا داریم دستور   8۳این پیر زن 

یا اینکه محل  قبلی داده شود و ه دو باره صحنه دلخراش فوق تکرار شود اجازه دفن در امتداد قبورفرمائید قبل از اینک 

 اینجانبان گزارند.  خارج از محدوده شهرداری در اختیار جدیدی را در

 

 تشکر  با تقدیم احترام و

 امضاءکنندگان ذیل از شهروندان شهر سنندج

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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