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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[

 

 ران یحقوق بشر در ا نیکمپ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۴٠٠آبان   ٢٠]تاریخ:[ 

 

 به دست حاکمان  قتیو انکار حق انیرنج مضاعف بر خانواده قربان لیتحم ؛یسلب حق سوگوار

و  یسرکوب حکومت انیقربان یهااز خانواده  «ی»سلب حق سوگوار ران، یاز موارد آشکار نقض حقوق بشر در ا یک ی

  انیقربان یبرا یمراسم سوگوار  یبر ممانعت از برگزار تیاست. اصرار حاکم یدتیو عق یاسیشدگان ساعدام 

 ست؟ینشانه چ ، یرقانونیغ یدهابرخور نیگذشته و سکوت مقامات درباره ا یهادر سال یحکومت یهاسرکوب

آشکار اصرار دارد؟   ضیتبع نیهمچنان بر اعمال ا تیچرا حاکم ست؟یچ «یدر سلب »حق سوگوار تیحاکم  یهاوهیش

به دست آوردن حق   یداغدار برا یهاو تالش خانواده ستیچ انیبازماندگان قربان یبرا یتبعات سلب حق سوگوار

شدگان و کشته یهاخانواده هیعل ضیخورده است؟ اعمال تبع وندیپ رانیا رد یچگونه با جنبش دادخواه ،یسوگوار

سالگرد   نیتکرار شده است و در دوم یاسالم یمختلف حکومت جمهور یهاشدگان به دست حکومت در دهه اعدام 

  گزارش زانشانیمراسم سالگرد عز یها جهت برگزاردرباره اعمال فشار بر خانواده ییخبرها زین ۹۸اعتراضات آبان 

در مراسم سالگرد   خواستندیکه م یتیامن  یروهایبه دست ن یشده است. از جمله بازداشت مادر و خواهر ستار بهشت

 .شدگان اعتراضات آبان، شرکت کنندکشته ادبود یو  یکشته شدن ستار بهشت

 ی پنهان یهایو اجبار به سوگوار نامیب یقبرها

ها و بازماندگان از خانواده یحقوق بشر است و مساله سلب حق سوگوار نیتریهیاز بد یک ی شکیب یسوگوار حق

و ناقض حقوق  خواهتیتمام یهابه دست حکومت ی قهر شدگاندیو ناپد انیو اعدام  یحکومت یهاسرکوب انیقربان

از   زین رانیدر ا یاسالم  یحکومت جمهور الهچهل و چند س خیمعاصر دارد و تار خیدر تار یطوالن یابشر، سابقه

حکومت از   یسرکوب و ناعدالت انیگفت که برخورد با بازماندگان قربان توانی. در واقع مستین یقاعده مستثن نیا

قبرستان »خاوران«   ادآوری زیاز هرچ شیب ران،یها در اخانواده  یبرا یمراسم سوگوار یممنوع کردن برگزار قیطر

 انیاز بهائ یقبور تعداد نیو همچن یدیخورش ۶٠شدگان دهه  از اعدام  یاریبس یجمعدسته یقبرها محلکه  ییاست؛ جا

 .است

شدگان دهه  اعدام  یهاشده است، خانواده بیتخر تی گذشته بارها به دستور مقامات حاکم  یهاسال  یخاوران ط گورستان

قبرستان دست از تالش و مقاومت برنداشتند، بارها بازداشت و  نیدر ا یمراسم سوگوار یبرگزار یکه برا  ۶٠

 .اندروبرو بوده یتی امن شماریب داتیشکنجه شدند و همواره با تهد

بر  ییو قضا یتیروند برخورد و اعمال فشار امن د،یو بازداشت و تهد یمراسم سوگوار یاز ممانعت از برگزار یجدا

 .افتیمختلف ادامه  یهاوهیگذشته به ش یهاشدگان در تمام سال شدگان و اعدام کشته یهاخانواده

ماندن تالش   جهینتیها و ببه خانواده یدتیو عق یاسی شدگان سسرکوب حکومت و اعدام  انیندادن اجساد قربان لیتحو

  «ی»حق سوگوار  یدر نقض آشکار معنا تی مرسوم حاکم یهاوهیاز آنان، از جمله ش یمحل دفن برخ افتنی یبرا

دهه شصت  یهابه همان سال  رانیا یاسالم یرجمهو یتیو حاکم ییآن در دستگاه قضا یهاشه یکه ر یاست. موضوع

از  یمختلف یگذشته اسام یهابعد از آن هم تکرار شده است. در سال  یهاو در تمام سال  گرددیبازم یدیخورش

از محل   ینشان چیداده نشد و ه لیها تحوکدام از آنها به خانواده چیشده منتشر شد که اجساد ه اعدام  یاسیس انیزندان

  نیاز ا یبرخ یو لقمان مراد اریزان پور،یگلپر بیحب ، یعلم هول نیر یوجود ندارد. فرزاد کمانگر، ش زیندفن آنها 

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://persian.iranhumanrights.org/1400/08/mourning-right-justice-movement/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

اعالم نکرده  شانیهااز محل دفن آنها به خانواده ینشان چیاعدام شدند و دستگاه قضا ه ریاخ یهاها هستند که در سال نام

سرکوب و اعدام   ان یقربان یهابر خانواده نیسنگ  وکه مصداق بارز شکنجه و تحمل رنج مضاعف  یاست. رفتار

 .است

با مساله   ران،یا یاسالم یجمهور ییقضا ستمیاعالم محل دفن آنها به خانواده در س  ایاجساد و  لیتحو  موضوع

  یتیکه مقامات حاکم یهم گره خورده است. موضوع ر«یبه اصطالح »پول ت ایجسد  افتیدر یپرداخت پول برا

  ۶٠خصوص در دهه به  هیرو نیا  که دهدیاما مدارک و مستندات موجود نشان م کنندیم بیهمواره آن را تکذ

اجساد کشته  لیتحو  یپول در ازا افتیدرباره در یاریبس یگرفته شده است. خبرها  یپ تیحاکم یاز سو یدیخورش

 .شد بی تکذ یتی مقامات حاکم یهم منتشر شد که البته از سو ۱۳۹۸و بعدتر در سال   ۱۳۸۸شدگان اعتراضات سال 

 یهاوهیاز ش گرید یک یشدگان به دور از چشم خانواده هم اعدام  یسرکوب حکومت و برخ انیشبانه اجساد قربان دفن

به دو  زیآم ضیتبع وهیش  نیاز ا تیگذشته، حاکم یهااست. در سال «یدر مواجهه با موضوع »حق سوگوار تی حاکم

دفن شبانه و   ها بهو دوم اجبار خانواده شانیهاخانواده بهبدون اطالع  انیدفن شبانه قربان یک یشکل استفاده کرده است؛ 

مضاعف را بر خانواده و بازماندگان   یاشکنجه تی در هر دو روش، حاکم قتیخود. در حق زانیعز یسروصدایب

دخالت در   یاز چگونگ  ایگو یااست بلکه نمونه «یکه نه تنها مصداق بارز نقض »حق سوگوار کندیم لیتحم

 .افراد است یزندگ  یهابخش نیتری خصوص

ها گرفتن تعهد از خانواده یدر ازا انیقربان یاجساد برخ لیدرباره تحو یادیز یهاگزارش ۹۸از اعتراضات آبان پس

از کشته شدگان   یار یبخت ایو پو یمیخود منتشر شد. خانواده آرشام ابراه زانیعز ی سروصدایدفن شبانه و ب یبرا

 یهایاندازخود و سنگ زان یاجساد عز لیتحو ی گونگ چ تیبودند که به شرح روا ی، از جمله بازماندگان۹۸آبان

گفته بود »فرزندشان را   رانیحقوق بشر در ا نیبه کمپ ترشیپ یمیپرداختند. پدر آرشام ابراه یتی ماموران امن شماریب

 .»به خاک سپردند یتیامن یروهایشبانه و در حضور ن

حکم   یپس از محاکمه ناعادالنه و اجرا  ۹۷شدگان اعتراضات مرداد ساله و از بازداشت ٢۷ ریگیکشت ،یافکار دینو

مراسم   یبرگزار یگذشته برا  یهابه خاک سپرده شد و خانواده او در سال  یتیامن دیشد ریاعدام، شبانه و تحت تداب

 .روبرو بودند یادیهمواره با مشکالت و مصائب ز یسوگوار

 قت یانکار حق یبرا تی ها و سنگ قبرها؛ تالش حاکمگورستان بیتخر

شمار  یرانسانیو غ یرقانونیغ یو برخوردها یتیامن ی گذشته نه تنها با اعمال فشارها یهادر طول سال  تی حاکم

کرده است، بلکه با  لیرا بر آنها تحم یطوالن یامحروم کرده و شکنجه «یاز شهروندان را از »حق سوگوار یادیز

  یحاکمان هستند، سع یو نماد ظلم روا شده  شدندکه به دست قدرت کشته  یکسان یها و سنگ قبرهاگورستان بیرتخ

 .مردم دارد ه یخود عل انیپایاز ظلم ب یکردن هر نشان رانیدر و

  کیو ظالمانه بارها درباره گورستان خاوران به کار گرفته شد. خاوران دو قطعه دارد که در  یرانسانیروش غ نیا

اند. هرچند سنگ به خاک سپرده شده یدهه شصت به صورت انفراد یهاسال  انیاز اجساد اعدام یبخش، تعداد محدود

خاوران در   گریشده است. اما قسمت د بیگذشته تخر انیسالشدگان در طول کشته نیاز ا یهر گونه نام و نشان ایقبر و 

بخش از   نیاعدام شدند. ا ۱۳۶۷سال  وریاست که در مرداد و شهر یاسیس انیزندان  یجمعدسته  یواقع محل گورها

شواهد و   یو ارائه و بررس ۱۳۶۷شده تابستان هزاران اعدام  یهامستمر خانواده یهایریگ یخاوران در واقع پس از پ

  یحکومت یهاسرکوب انیقربان یهاخانواده یاز سوگوار یکشف شد. پس از آن بود که خاوران به نماد اریبس  تنداتمس

  ی. اما چندیو فراموش  تیسرکوب مستمر حاکم  هیها علمقاومت خانواده یبرا ییو جا نامی ب ییبا قبرها یبدل شد؛ محل

اند به آنها گفته  رانیا  یاسالم یجمهور یتیامن یهاکرد که مقام عالما یاهیان یبا انتشار ب انیبهائ یالمللنیجامعه ب شیپ

محل به خاک بسپارند. در گورستان   نیخود را در ا انیاند متوفشده است و از آنان خواسته  هیتخل یجمع یگورها

 .است یبهائ انیمتعلق به متوف یبخش بزرگ ،یاسیس انیخاوران و در کنار قطعه محل دفن اعدام

  بیبا روش تخر ۶۷از کشتار سال  یابردن هرگونه نشانه نیاز ب یبرا تی حاکم کیستماتیدامات ساز اق یجدا

هم   رانیدر ا ریاخ یهاشدگان سالشدگان و اعدام از کشته یاریروش درباره سنگ قبر بس نیگورستان و سنگ قبر، ا

  ۱۳۸۸شدگان اعتراضات سال  از کشته یگ یب میکر یآسا و مصطف انوشیتکرار شده است؛ سنگ قبر ندا آقاسلطان و ک
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از  یاریبخت ایکه اعدام شد و پو رازیدر ش ۹۷شدگان اعتراضات مرداد از بازداشت  ،یافکار دیسنگ قبر نو نیو همچن

 .ت هستنداقداما نیاز ا یانمونه  ۹۸جانباختگان اعتراضات آبان 

نمونه متفاوت به  کیدر  توانی سپردن ظلم« را م یبه »فراموش یبرا  تیسنگ قبرها و تالش حاکم بیتخر دامنه

  ییمای سقوط هواپ انیسنگ قبر دو تن از قربان بی بر تخر یمبن ییبود که خبرها  شیپ یمشاهده کرد؛ چند یخوب

تا چه اندازه نسبت به اعمال فشار و   تیحاکم دهدیکه نشان م یسپاه، منتشر شد. موضوع یروهاین  کیبا شل ینیاوکرا

  گاهچیمقامات مسئول ه وجود،ن یبه هر شکل از ظلم روا شده بر مردم اصرار دارد. با ا ان،یخانواده قربان هیخشونت عل

 .چندباره سنگ قبرها و گورستان خاوران را به عهده نگرفتند بیتخر  تیمسئول حایصر

 »یو »دادخواه «ی»حق سوگوار وندیپ

 انیقربان یهااز جمله خانواده  رانیدادخواهان در ا یرو شیپ یرقانونیو غ یتی موانع سخت امن  یوجود تمام با

 نیاز مهمتر یک یگذشته همواره  یهادر سال  یو سوگوار ادبودیمراسم  یبرگزار ،ی حکومت یهاها و اعدام سرکوب

حکومت  یخشونت از سو انیو بازماندگان قربان هااز خانواده یاریبس ی دادخواه  یبه گوش رساندن صدا یها برابرهه

 .بوده است

عازم شرکت در مراسم سالگرد کشته شدن فرزند خود و   یوقت ،یمادر ستار بهشت ،یگوهر عشق یدو روزه بازداشت

در   انیقربان یهانظر خانوادهو اتفاق یوستگ یروشن و گواه پ یامیبود، حامل پ ۹۸شدگان اعتراضات آبان کشته ادبودی

و در اثر شکنجه ماموران بازداشتگاه از دست  شیپسال  ۹که فرزندش را   یاست. گوهر عشق «یمفهوم »دادخواه

 یستار بهشت ادی. بنونددی پی م ۹۸اعتراضات آبان انیپسرش به صف دادخواهان قربان «ی »سوگوار یداده بود، حاال برا

صورت گرفته که   یبه همراه دختر و دامادش گفته بود که بازداشت آنها در حال یگوهر عشق یریبا اعالم خبر دستگ 

شدگان کشته ادبودیو  یمراسم سالگرد کشته شدن ستار بهشت اد،یبن نیآبان به دعوت ا ۱۳روز پنجشنبه  ودقرار ب

 .برگزار شود یاسیفعاالن س گریو د یاعتراضات آبان، با حضور گوهر عشق

 یاسالم یجمهور خی در تار سابقهیب تیآن جنا ادیداشتن در زنده نگه  ۶٠دهه  یهادادخواهان اعدام تیفعال استمرار

که قدرت   دهدیشده است، نشان م انیدر سوئد نما ینور دیآن در دادگاه حم جهیاز نت یاروزها گوشه  نیکه ا رانیا

 .ظلم، مقهور است یفراموش هیمبارزه عل یبراو تالش دادخواهان  یهمواره در برابر تداوم دادخواه

خصوص پس از سرکوب گذشته و به  یهادر سال یسرکوب حکومت انیقربان یهاخانواده انیدر م یدادخواه یوستگ یپ

 .شده است انیع شیاز پ شی، ب۹۸در آبان   یخشن و گسترده مردم

  یوستگ یاز پ یگرید یهم رو گریکد یآنها از  تیو حما زانشانیشدگان عزها در مراسم سالگرد کشتهخانواده یهمراه

 .»از »اندوه و خشم مشترک یزگاهیگر افتنی یتالش برا یریاست؛ به تعب  یو دادخواه یمفهوم سوگوار

در واقع بخش   ان،یبازماندگان قربان یوار از سوشکنجه یو تحمل رنج یبه دست آوردن حق سوگوار یبرا تالش

با ابزار  تیاست که حاکم یخیثبت تار قتیتالش در حق نیاست. ا رانیا ریاخ یهادر سال یاز جنبش دادخواه یمهم

 آن است.  یخشن در صدد نابود

 

 

 

 

 

 

 

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[
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