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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[

 

 یوله فارس چهیدو]برگرفته از سایت:[ 

   ١۴٠٠ بهشتیارد  ۵]تاریخ:[ 

 

 یاسالم یدهه شصت به مقامات جمهور انیاعدام یهاخانواده  ینامه اعتراض

  یگورها بردننیبه مقامات مسئول، به از ب یادر نامه ۶۷تابستان  یو کشتار جمع ۶٠شدگان دهه اعدام  یهاخانواده

 .صادر کرده بودند ی اعتراض یاهیانیشدگان بفرزندان اعدام  ترشیدر خاوران اعتراض کردند. پ یجمع

 خاوران گورستان

شهردار تهران خواهان   ،یحناچ روزیبه پ یادر نامه ۶۷تابستان  یو کشتار جمع ۶٠شدگان دهه اعدام  یهاخانواده

 .اندشده  ۶۷در تابستان  یاسیس انیکشتار زندان انیقربان یجمع یتازه در گورها ی در قبال دفن جسدها ییگوپاسخ

 »عمل داده شده است؟ نیدستور ا یو از منظر کدام باور و اعتقاد یتیو ن  ی: »با چه هدفپرسندیم آنها

 .شهر تهران ارسال شده است یوزارت کشور و شورا ،یجمهور استیدفتر ر یرونوشت نامه برا

 یاسیدر گورستان خاوران منتشر شد که به گفته ناظران س دیجد یقبرها جادیبر ا یمبن ییهاگزارش  ریاخ یروزها در

 .است  ١۳۶٠در دهه  یحکومت اتیاز جنا ی بردن آثار بخش ن یاز ب یبرا یاسالم یاز تالش جمهور یحاک

در دفتر سازمان ملل در ژنو بود.   رانیا انییجامعه بها یفهندژ، سخنگو نیمیها اظهارات ساز گزارش یاریبس  یمبنا

منع  ینید تیاقل نیا ژهیخود در گورستان و زان یعز یرا از خاکسپار ییزهرا شهروندان بهابه گفته او، سازمان بهشت

شدگان دهه  اعدام  یکرهایاز گورستان خاوران دفن کنند که پ یکرده و از آنها خواسته است، درگذشتگان را در بخش

 .اندخاک سپرده شدهبه  نام و نشان ی، ب۶٠

  «یحرمت انسان ریرا »مغا زانشانیعز یجمع یبردن گورها ن یازب ،یشدگان در نامه خود به حناچاعدام  یهاخانواده

با  زانمانیعز یخاکسپار قیهاست که از محل دقما خانواده یو انسان یحقوق شهروند  نی»ا اند:کرده دیاند و تاکخوانده

. اکنون پس از حدود چهل سال  میبدار یرا گرام زانمان یعز ادی، با حضور بر سر مزارشان  میو بتوان میخبر باش

 «.میگورستان هست نی در ا راتییحق، ما خواهان عدم تعرض و تغ نیاز ا تی محروم

 یاقدام حکومت  نیبه ا یاهیانیبا انتشار ب ۶۷تابستان  ی و کشتار جمع ۶٠شدگان دهه از فرزندان اعدام یشمار ترشیپ

و   ۶٠دهه  یهادر سال  اتشیجنا یایبارها تالش کرده است، »بقا یاسالم یشدند که جمهور ادآوریاعتراض کردند و 

 «. بسپارد خیرتا یرا بپوشاند و به فراموش ١۳۶۷عام تابستان قتل

شدگان و مبارزان راه  مشترک تمام حذف خیما بلکه تار یایکه »خاوران نه تنها جغراف نیبر ا دیضمن تاک امضاکنندگان

که   ۶٠ یدهه   انیاعدام خیاند، »به تعرض به اجساد، خاطرات و تارخواسته انیاست«، از جامعه بهائ  یعدالت و آزاد

 «.است تن ندهند یتیامن یروهاین یخواسته

 .نباشند تفاوتیب دهی پد نیاند، نسبت به ادرخواست کرده  رانیاز ملت ا نیهمچن  آنها

  ییچرا که رها میسرنوشت هستاند: »ما هم کرده حیتصر ۶۷تابستان  یو کشتار جمع ۶٠شدگان دهه م اعدا   فرزندان

 «.است یجمع یامر  یهمچون دادخواه

 هستند یدادخواه یکنند و در پ یمبارزه م زانشان یو حذف آثار عز یفراموش هیشدگان علاعدام  یهاخانواده
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 شدگاناعدام تازه در گورستان نیتدف دو

شده و قابل   جادیخاوران ده گور ا  یجمع یکرد که در بخش گورها دییوله تا چهی وگو با دومنبع آگاه در گفت کی

 .اندمکان دفن شده  نیدارد که دو جسد تازه در ا نیقیاند. او مشاهده است که دو گور پر شده

 .است کینزد ندهیتازه در آ یشده که نشانه دفن جسدها یکارمانیها سکرد، ته حفره دیمنبع آگاه تاک  نیا

 .از طرق گوناگون هستند یاقدام حکومت نیبه ا یاعتراضات رسم ی شدگان در حال بررساعدام  یهاگفته او، خانواده به

 »خالق نظام«

خالق است، به عنوان   یل یخ ی راخالقیغ یهانهیوله گفت: »نظام مقدس ما در زم چهیبه دو تهران میشناس مقجامعه کی

خود را   اتیاند، آثار جناهمواره تالش کرده انی. آقارانیا گرید یمشابه در شهرها یهاگورستان ایخاوران  نینمونه هم 

 «.رسدیاند که عقل جن هم به آنها نمکرده ییرابطه کارها  نیمحو کنند و در ا

و دونشان« است:   ریت کی» یاسالم یاقدام جمهور نیشناس که نخواست نامش فاش شود، اجامعه  نیاعتقاد ا به

فبها. از هر طرف که کشته  افتندیاگر هم در ب افتند،یدر نم هاییبا بها  یاسیس انیقربان  یهاکه خانواده دانندی م انی»آقا

 .»شود سود اسالم است

 یاسیس یهزاران زندان ۶۷که در سال  دهندینشان م ١۳۶٠دهه  یهابازماندگان زندان یهایو مستندنگار هانوشته

  یشدگان در گورهااز اعدام  یاریچپ، بدون محاکمه اعدام  شدند. بس یهاخلق و گروه نیوابسته به سازمان مجاهد

 .است  رانیا یجمع دستهگورستان نیترشدهشناخته اورانبدون نام و نشان، به خاک سپرده شدند. خ ،یجمعدسته

 دییها را تااعدام  نیا ی نیخم هللاتیقائم مقام وقت آ ،یمنتظر  ینعلیمنتشر شد، حس نترنتیکه در ا یصوت لیفا کی در

 خوانده است. «یاسالم یجمهور تیجنا نیترکرده و »بزرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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