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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[

 

 بی بی سی فارسی ]برگرفته از سایت:[

 ۲۰۲۱آوریل   ۲۵  - ۱۴۰۰اردیبهشت   ۵ ]تاریخ:[

 

 های داخل ایران: نمک بر زخم کهنه ما نپاشیدتن از خانواده ۷۹تخریب خاوران'؛ نامه '

و کشتار زندانیان سیاسی در   ۶۰های اعدامیان سیاسی دهه تن از خانواده  ۷۹ها به تخریب خاوران، در ادامه اعتراض 

ای خطاب به شهردار تهران تغییرات در گورستان خاوران را "مغایر حرمت  با انتشار نامه ۱۳۶۷تابستان سال 

 انسانی"خواندند. 

دیبهشت با مراجعه به ساختمان شورای شهر و شهرداری تهران این نامه  ها صبح امروز پنجم ارچند تن از خانواده 

اعتراضی را به ثبت رسمی رساندند. رونوشتی از این نامه به نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور ارسال شده  

 .است

اند و هم نام  دهامضاکننده این نامه ساکن ایران هستند. آنها در زیر این نامه هم مشخصات خودشان را ذکر کر ۷۹تمام 

 شان را. شده خانوادهعضو کشته

آنچه را   اند "روز جمعه سوم اردیبهشت در دیدار از خاک بی نام و نشان عزیزانمان،ها در نامه خود نوشتهاین خانواده

دیدیم. قبرهایی در قطعه گورهای دست جمعی عزیزانمان حفر و دو متوفی بهایی نیز در  که باورش تکان دهنده بود،

 "آن قبرها به خاک سپرده شده بودند.

قبر جدیدی و خاکسپاری دو متوفی  ۱۰هایی مبنی بر حفر شود در چند روز اخیر گزارش این نامه پس از آن منتشر می

و به ویژه اعدام های گسترده تابستان  ۶۰ شدگان دهه در گورستان جمعی خاوران منتشر شد که بسیاری از کشته 

ای اعالم کرد که حکومت آنها را برای دفن اجسادشان در  . جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیهدر آن دفن هستند ۱۳۶۷

 جمعی از این محل تخیله شده است. این محل زیر فشار قرار داده است و به آنها گفته شده که اجساد گورهای دسته

اند خطاب به ی با جامعه بهایی نوشتههای اعدامیان سیاسی دهه شصت در ایران، با اعالم همبستگ اکنون خانواده

خواهیم از اِعماِل اجبار بر هموطنان بهایی برای خاکسپاری عزیزان  اند "مصرانه از شما میمسئوالن حکومت نوشته

 "متوفیشان در قطعه گورستان جمعی خودداری کنید و نمک بر زخم کهنه ما نپاشید.

هایشان خودداری کرده و  به خانواده  ۶۷زاران اعدامی تابستان حکومت جمهوری اسالمی که از تحویل دادن اجساد ه

 اظهارنظری نکرده است.  ۶۷تاکنون درباره گورستان خاوران و یا محل دفن اعدامیان تابستان 

اند "این حقوق شهروندی و انسانی ما خانواده ها بار دیگر با تکرار مطالبات چند دهه گذشته شان نوشتهاین خانواده

ز محل دقیق خاکسپاری عزیزانمان با خبر باشیم و بتوانیم با حضور بر سر مزارشان ،یاد عزیزانمان را  هاست که ا

گرامی بداریم. اکنون پس از حدود چهل سال محرومیت از این حق، ما خواهان عدم تعرض و تغییرات در این 

 "گورستان هستیم.

 سال شده است. رونوشتی از این نامه دفتر ریاست جمهوری و وزارت کشور ار

ای خطاب به مردم ایران ضمن محکوم کردن  روز گذشته نیز فرزندان اعدامیان دهه شصت در ایران با انتشار بیانیه

ادامه دهنده همان   ۱۳۶۷عام تابستان و قتل  ۶۰اند "ما فرزندان اعدامیان سال های دهه تغییرات در خاوران نوشته
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سال طی کرده و بسیاری از آنان دیگر در میان ما    ۳۰راهی هستیم که مادران، پدران و همسران دادخواه بیش از  

 "نیستند.

های کند "بقایای جنایاتش در سالدر این بیانیه گفته شده برای اولین بار نیست که حکومت جمهوری اسالمی تالش می

 "به فراموشی تاریخ بسپارد.  را بپوشاند و ۱۳۶۷عام تابستان و قتل  ۶۰دهه 

هایی مشابه نیز پس از انقالب، در مواردی گورستان بهائیان در تهران و سایر نقاط ایران تخریب شده است. گزارش

 جایی اجساد آن منتشر شده بود. مبنی بر تخریب خاوران و جابه  ۱۳۸۷در سال  

 ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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