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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[

 

 آسو ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩آذر    ٩]تاریخ:[ 

 

 بیغر یگورها

گورستان    ی  ک یشهر تهران و در نزد یخاوران، واقع در جنوب شرق یافتاده در جاده تک یگورستان انیبهائ گورستان

با  انیمخصوص خود دارد، آرامگاه  بهائ  یاراه مشّخص، و تابلو و جاده انیحیکه آرامگاه  مس با آن  یاست؛ ول انیحیمس

دو  ست؛یو جنوب یشمال یشامل دو بخش  مجّزا انیندارد. گورستان بهائ یاآدرس و نشانه چیاز آن ه یااندک فاصله 

  انیو تشّخص بهائ یدگ یداز ستم   یگورستان ردّ  نیاز هم. ا یکم یدر فاصله   یفلز یهامحصور در دروازه  یمحوطه

و  شکلساده و هم  یقبرها. سنگاشی حال در وقار و سادگ ن یو در ع اش،یافتادگو تک را با خود دارد؛ در سکوت

 .یاز سبز و خاکستر یبخشآرامش یزهیاند، در آمداده نتیگورستان را ز نیا یمنظم

خلق و ...( است؛    نی)مجاهد رانیچپ  ا یهاشدگان بعد از انقالب  سازمانبهشت زهرا متعلق به اعدام  ۴١ یقطعه

آن را هم نابود کرده،   یهااز درخت  یقطعه بخش نیا ن  ی. سوزاندن  زمرانیو و یمتالش  ییقبرهاسوخته، با سنگ ینیزم

با اَشکال  خاص   ییهاشکسته، با قرار دادن سنگ  یها گسن یهاماندهیبار، با حفظ باقاندوه یو بازماندگان در تالش

  ،یمانیس یورورفته بر سّکوهازده و رنگزنگ نکیا ی  فلز یکردن  پالکاردها خیبا م ان،یآشنا  یبرا یاعنوان نشانهبه

. هر اندرفتهگ شیدر پ یخاموش را در برابر فراموش یمقاومت شان،یبر رو یبا نام یمانیس یهایو ساختن برآمدگ

او را زنده نگه دارد   ادیکه  یعادگاهیم ،یو نشان یانوشتهداشته باشد با سنگ یحق دارد بعد از مرگ گور یازاده یآدم

 .همراه داشته باشد به  یبازماندگان آرامش یو برا

شهر  یشرقخاوران واقع در جنوب  یدر جاده ان،یبهائدر قبرستان   یخال ن  یخاوران، شامل دو تّکه زم گورستان

  ادی یدارندهنگهزنده ،یخال ینیزمدر قالب قطعه  اش،یو رهاشدگ ینشانیو ب یت ی امن یهاتهران، با تمام نظارت

و  جان یا نشان،یاست. رها، ب ١٣۶۷...( در کشتار سال  و خلق، توده انی)فدائ رانیچپ ا یهاشدگان  سازمانکشته

همچنان برپا،   یجانمهین یهانهالتک  ایکاج،  یهاوهیو سرخ، و م یاروزهیف ،یرنگ  یها زهیربا سنگ افتهینتیجا زآن 

در برابر   متُخرد  مقاو یهاگل  سرخ؛ نشانه یو پراکندهخشک   یهامانده، و شاخهدر امان یهاوتوک درختچهو تک

 ... یفراموش

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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