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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[

 

 زمانه ویراد ]برگرفته از سایت:[

 ۱۴۰۰ بهشتیارد ۱۰ ]تاریخ:[

 

 الملل: از تخریب خاوران دست بردارید و اجازه دهید بهاییان شرافتمندانه دفن شوندبینعفو 

الملل، مقامات جمهوری اسالمی عالوه بر اینکه بر درد و رنج  به گفته معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین

افزایند، عامدانه »صحنه  خود می مذهبی اقلیت بهایی تحت آزار و اذیت در مورد دفن عزیزانشان مطابق با اعتقادات

 .کنندجرم« را نیز نابود می

ای از مقامات حکومتی در ایران خواست تا ضمن متوقف کردن تخریب گورهای الملل با صدور بیانیهسازمان عفو بین

 .سپارندشدگان خود را با وقار و شرافتمندانه به خاک بجمعی در خاوران، اجازه دهند شهروندان بهایی فوت

این سازمان حقوق بشری از جامعه جهانی خواست تا مقامات دولتی جمهوری اسالمی از جمله مسئوالن شهرداری 

ها را برعهده دارند، برای حفاظت و نگهداری تهران و سایر شهرها و همچنین وزارت کشور که مدیریت گورستان

 .سر ایران، تحت فشار قرار دهندعنوان اسناد جنایت در سرا خاوران و سایر گورهای جمعی به  

الملل درباره تالش حکومت برای تخریب  دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین

  :گورستان خاوران گفت

»این آخرین تالش جنایتکارانه مقامات ایران برای تخریب گورهای دسته جمعی قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی در  

کسانی که به زور ناپدید شدند و به طور غیرقانونی اعدام شدند(، در جهت از بین بردن شواهد مهم  ) ۱۳۶۷سال 

 «.ها بوده استه خانوادهجنایات علیه بشریت، انکار حقیقت، عدالت و جبران خسارت ب

به گفته الطحاوی، مقامات جمهوری اسالمی عالوه بر اینکه درد و رنج اقلیت بهایی تحت آزار و اذیت را در مورد  

 .کنندافزایند، عامدانه »صحنه جرم« را نیز نابود میخود می دفِن با عزت عزیزانشان مطابق با اعتقادات مذهبی

شار تصاویر قبرهای جدید حفر شده در گورستان خاوران خبرساز شد. حفر این گورها  انت ۹۹ماه اوایل اردیبهشت 

را نگران کرد که حکومت برای تغییر چهره خاوران دست به ترفند    ۶۷بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 

 .جدیدی زده است

 .انددر قبرهای جدید حفر شده، دو شهروندان بهایی تازه درگذشته دفن شده 

الملل در بیانیه خود اعالم کرد که در همین رابطه با یک گروه حقوق بشری بهایی در ایران و چند تن از  عفو بین

 .در خارج از کشور مصاحبه کرده است ۱۳۶۷عام زندانیان سیاسی در تابستان بازماندگان قتل

های بهایی و نهادها و  خواهان، خانواده ی ای که خطاب به آزاددادخواه خاوران در نامه خانواده ۷۲از سوی دیگر 

خواه و مستقل نوشته شده و برای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل المللی آزادی های بینسازمان

در امور ایران، میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و اینس )اگنس( کاماالر، دبیرکل سازمان عفو  

 .اند »خاوران سند جنایت است« و باید حفظ شوداده شده، تأکید کردهالملل فرستبین

های  های دادخواه از مردم ایران، جامعه بهاییان و تمامی نهادها و سازمانامضاکنندگان این نامه به عنوان خانواده

 :ومت، نابود شودهای حک اند که اجازه ندهند خاوران به عنوان سند جنایتخواه خواستهالمللی آزادی مستقل بین
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آید انجام دهیم تا بتوانیم جلوی ای در خاوران در حال وقوع است و ضرورت دارد هر کاری از دستمان بر می »فاجعه 

این فاجعه را بگیریم. حفظ خاوران به آسانی به دست نیامده است و نباید اجازه دهیم که آن را نابود کنند؛ حتی اگر  

 «.آنجا برده باشندهای عزیزان ما را از استخوان

المللی بهایی در مقر سازمان ملل در ژنو، تخریب و هتک حرمت گورستان پیش از این دیان عالیی، نماینده جامعه بین

 .بهاییان در ایران را »بخشی از سیاست دیرینه دولت برای آزار و سرکوب بهاییان« توصیف کرد

  :سازمان ملل در ژنو هم در همین زمینه به زمانه گفته استسیمین فهندژ، سخنگوی جامعه بهاییان ایران در دفتر 

اند. در  و مقاومت زیادی هم کرده  شدگان خود روی زمین خاوران مخالفت کرده»بهاییان از روز اول با دفن فوت

،  اند، مأموران امنیتی با توسل به زورهای دولت داشته ها مقاومت شدیدی در برابر درخواست مواردی که خانواده 

 « .انداجساد را به قسمت دیگری از خاوران برده و بدون اجازه برگزاری مراسم بهاییان، دفن کرده 

هزار قبر بود که بعد از انقالب  ۱۵های بهایی شامل بیش از به گفته فهندژ، گلستان جاوید تهران یکی از گورستان 

آباد را در منطقه خاوران به بهاییان ای زمین موسوم به لعنتتخریب شد. سپس حکومت جمهوری اسالمی قطعه 

 :اندتازگی بهاییان حتی از استفاده از این زمین هم منع شدهاختصاص داد. به  

ها انتخاب فضای  قابل قبول انتخاب کنند. یکی از این گزینههای غیرممکن و غیر»به آنها گفته شده باید بین گزینه

دید بود. گزینه دیگر انتخاب محل دفن هزاران زندانی سیاسی که در  باریک بین گورهای قبلی برای دفن درگذشتگان ج

 « .انداعدام شده  ۱۳۶۰ های دهه سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

