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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[

 

 کای آمر یصدا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۴۰۰ بهشتیارد  ۶]تاریخ:[ 

 

 ببرد  نیخاوران را از ب خواهدیسالهاست که م یاسالم یجمهور: ۶۷اعدام شده در سال  کیفرزند 

  یجمعدسته  یدفن درگذشتگان خود در محل گورها یبرا ییمربوط به اجبار شهروندان بها یاز انتشار اخبار پس

  ۶۷شدگان سال از بازماندگان اعدام  یک یگورستان،  نیدر ا دیجد یاز قبرها یریگورستان خاوران و انتشار تصو

 ».خود هستند مهپاک کردن خاوران از کارنا ی»سالهاست در پ رانیمقامات ا دیگویم

از   ۶۷سال   یهااز بستگانش را در اعدام  گرید یو برخ یرودسر یمنش یکه پدر خود عباسعل یرودسر یمنش بهاره

 یاسالم یگفت، جمهور کایآمر یپدر او در خاوران به خاک سپرده شده است، به صدا نکهیدست داده با اشاره به ا

 یبا بولدوزر به بهانه طرح توسعه و سامانده زین  ۸۷سال  ماهیببرد و د نیخاوران را از ب دکنیسالهاست تالش م

 .و رو کردند ریآنجا را ز یمذهب یهاتیاقل یهاگورستان

شدگان دهه شصت است،   تحت فشار قرار دادن بازماندگان اعدام  یخاوران برا ریکه معتقد است تمام اتفاقات اخ یو

  یو حت ستین گریهم د  یاکه جنازه ی در حال گذرند،یاز جنازه هم نم  یهستند و حت تیافزود: »مدام در حال آزار و اذ

 ».هم نمانده یاستخوان

خطاب به شهردار    یادر نامه زیشدگان دهه شصت ننفر از بازماندگان، اعدام  ۸۰دستکم  زیگذشته ن یروزها یط

اند: »نمک بر دفن درگذشتگان خود در خاوارن گفته یبرا  ییاز اجبار شهروندان بها یریتهران ضمن درخواست جلوگ

 ».دیما نپاش یزخم کهنه

و  یحقوق شهروند نی: »اندی گوی ند در ادامه مگورستان هست نیدر ا راتییها که خواهان عدم تعرض و تغخانواده نیا

  ادیبا حضور بر سر مزارشان،  میو بتوان میبا خبر باش  زانمانیعز یخاکسپار قیهاست که از محل دقما خانواده یانسان

 ».میبدار یرا گرام زانمانیعز

تحت فشار  یبرا یاسالم یبه تالش جمهور دیضمن تاک کایآمر یخود با صدا یدر ادامه گفتگو یرودسر یمنش بهاره

است و   تیسند جنا کی  نیشدگان افزود، او زهرچشم نشان دادن مقامات به خانواده اعدام  ییقرار دادن شهروندان بها

 .کنند راضمسئله اعت نیهم به شکل گسترده به ا گریاشخاص د دوارمیام

 یهااعدام  انیتهران، محل به خاک سپرده شدن قربان  یگورستان خاوران، واقع در جنوب شرق یدسته جمع یگورها

 .است۱۳۶۷سال 

  نیزم کیدر حال حاضر گورستان خاوران  نکهیبا اشاره به ا ،یبهائ یجامعه جهان یفرهاد ثابتان، سخنگو نیاز ا شیپ

  ی اند به صداگورستان خارج کرده ن یرا از ا ۱۳۶۷شدگان سال  رسد بازمانده اجساد اعدام  یمسطح شده و به نظر م

که دوستان و   یانی رانیتمام ا یبلکه برا ان،یبهائ یداشته باشد نه تنها برا  قتیحق یزیچ نیاگر چن گفته بود، کایآمر

آن اجساد کجا هستند که حاال ما  ستیاست؛ چرا که »معلوم ن یاند مسئله ناگواررا از دست داده شانیهاخانواده

 ند؛ی بی م ینوع آزار روحان کیمسئله  نیواقعا از ا ،یی... جامعه بها میرا بگذار یگرید یآنها، جسدها یرو میبخواه

 ».چون... از حقوق کفن و دفن خودشان هم ممنوع هستند

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://ir.voanews.com/persiannewsiran/khavaran-bahaei-mko-iran-human-rights-bahaer-monshi-roudsari
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مخالف  یاسیس یهزاران زندان ،یاسالم یرهبر وقت جمهور ،ینی خم هللاتیبه دستور آ ۱۳۶۷ وریمرداد و شهر در

زندان  تیمحکوم  ییدر محاکم قضا شتریاعدام شدند که پ  یاز آنها در حال یاعدام شدند. برخ انهیحکومت به طور مخف

ها و احزاب گروه گرید نیخلق و همچن نیمجاهد زماناعدام شدگان از اعضا و هواداران سا ن یگرفته بودند. اغلب ا

 .چپ بودند

  ی اشراق یحاکم شرع وقت، مرتض یرین ینعلیبا حس  یمنتظر ینعلیحس هللاتیجلسه آ ینوار صوت شیسال پ چند

وقت وزارت اطالعات در زندان   ندهی نما یپورمحمد یمعاون وقت دادستان و مصطف یسیرئ میدادستان وقت، ابراه

  نیا  یاز اعضا یسی رئ میت« دانست. ابراهیجنا نیها را »بزرگتراعدام  نیا یمنتظر یمنتشر شد که در آن آقا نیاو

 است.  ران یا هیقوه قضائ سیدر آن زمان، اکنون رئ اتیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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