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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 سرویس خبری جامعه بهائی از سایت:[  ]برگرفته

 ۲۰۰۹ژانویه  ۳۰ - ۱۳۸۷بهمن  ۱۱[ ]تاریخ:

 

 جامعه جهانى بهائى تخریب قبرستان خاوران را محکوم مى کند 

 ژنو 

 سرویس خبرى جامعۀ جهانى بهائى

  ۱۳۵۷جامعۀ جهانى بهائى تخریب قبرستانى را که محل دفن جمعى صدها نفر است که پس از انقالب اسالمى 

شدگان این قبرستان که  در ایران به قتل رسیدند، تجاوزى بى رحمانه به حرمت انسانى خواند. در میان دفن ( ۱۹۷۹)

 نفر بهائى بوده اند. ۵۰در اوایل ماه جارى ویران شد حداقل  

دیان عالئى، نمایندۀ جامعۀ جهانى بهائى در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، گفت: "ویران کردن قبرستان خاوران  

هاى اسالمى، مغایرت  ها، و از جمله در تمام آموزهسط مأمورین دولتى با مفهوم حرمت مردگان در همه فرهنگتو

 دارد." 

آور را که  هاى مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از ایران، این عمل شرم خانم عالئى افزود: "ما همصدا با تمام گروه

 کنیم."محکوم مىنشانۀ دیگرى از تعصبات حکومت فعلى ایران است، 

هاى اولیه انقالب اسالمى در  قبرستان خاوران در جنوب شرقى تهران محل دفن صدها نفر از کسانى بود که در سال 

 ایران به قتل رسیدند. 

قبرستان کفار" )کفرآباد(  آن " در اوایل این ماه، جمعى افراد ناشناس با استفاده از بولدزر بخشى از قبرستانی را که به 

 هاى اولیه انقالب اعدام شدند. د ویران کردند. این بخش محل دفن بسیارى از افرادى است که در سال گوینمى

کنندگان قبرستان، بنا به قرائنى آشکار، نمایندگان بخشى از حکومت بوده اند. همچنین  ها حاکى است تخریبگزارش

خریب بخشى از قبرستان به منظور ایجاد فضاى  اند که تگزارش شده است که مامورین دولتى به متصدی قبرستان گفته

 سبز یا تأسیس یک پارک در آن است.

 اند.هاى مدافع حقوق بشر در ایران و بیرون از آن مراتب اعتراض خود را اعالم کرده از زمان وقوع این حادثه گروه

واست "بالفاصله تخریب از مقامات ایرانى خ( ۲۰۰۹ ژانویه ۲۰) ۱۳۸۷بهمن  ۱سازمان عفو بین الملل در تاریخ 

صدها مقبره بى نشان فردى و جمعى در قبرستان خاوران، در جنوب تهران، را متوقف کند تا حفاظت این مکان 

تضمین شود و تجسس قانونى در این محل را، به عنوان بخشى از یک تحقیق بى طرفانه، و به تعویق افتاده، در باره 

 شروع شد، آغاز کند..." ( ۱۹۸۸)  ۱۳۶۶کشتارهاى جمعى که از سال 

 اند. فعاالن حقوق بشر در ایران، از جمله خانم شیرین عبادى، برندۀ جایزۀ نوبل، تخریب این قبرستان را محکوم کرده

ژانویه( منتشر کرد   ۲۵بهمن ) ۶اى که روز بنا به گزارش خبرگزارى فرانسه، کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه

محل دفن قربانیان كشتار غیرقانونی زندانیان سیاسی دهۀ شصت و   -ه قبرستان خاوران نوشت: "اخیراً مطلع شدیم ك

توسط برخی مأموران تخریب شده است." و افزود "بر این اساس كانون مدافعان حقوق بشر ضمن   ـ  ۱۳۶۷بویژه سال 

جمله مسئوالن محكوم كردن این عمل زشت و ناپسند اعالم می كند، حفظ حرمت درگذشتگان وظیفه همگان از 

 حكومتی است."
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ریزى شده بر علیه بهائیان در سال هاى نخستین دهۀ شصت  بهائى، که همگى قربانیان آزارهاى برنامه  ۵۰حداقل  

 )هشتاد میالدى( بودند، در این بخش قبرستان خاوران مدفون شده اند.

  ۶۰دی   ۶به طور خاص مى دانیم که اجساد هشت نفر اعضاى هیأت ملى اداره کننده جامعه بهائیان ایران که در روز  

  ۴) ۱۳ ۵۹دی   ۱۴به قتل رسیدند و نیز شش عضو محفل روحانى تهران که در روز  (۱۹۸۱سال  دسامبر ۲۷) ۱۳

 کشته شدند، در این محل مدفون بوده است. احتماالً بهائیان دیگرى نیز در همین بخش دفن شده بودند. ( ۱۹۸۱ژانویه 

کثر قبرها در این قسمت هیچ نشانى نداشتند و فقط با  بنا به گفته یکى از بهائیانى که همسرش در این بخش دفن شده ا

 شماره هاى ردیف مشخص مى شدند.

این خانم که در حال حاضر بیرون از ایران زندگى مى کند، مى گوید: "آنها به اینجا محل ’کفرآباد‘ مى گفتند و به ما  

اى روى قبرها نبود و  اما هیچ نشانه فقط شماره ردیف مى دادند و من از این طریق فهمیدم که شوهرم کجا دفن است. 

 ما اجازه نداشتیم مشخص کنیم کدام قبر به چه کسى تعلق دارد." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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