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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[

 

 سحام نیوز ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۴شهریور  ۱۱ ]تاریخ:[

 

 یک قبرستان در هر استان برای بهائیان

بر اساس تصمیم جدیدی که از سوی مقامات قضایی به بهائیان ابالغ شده، از این پس هر فردی از این جامعه که فوت 

باید به شهرهایی که مقامات  اشتواند در همان شهر به خاک سپرده شود بلکه برای دفن وی، خانوادهکند نه تنها نمی

 .اند، مراجعه کنندمشخص کرده

سپاری در هر استان شهری برای تدفین و خاک»، در این ابالغیه به بهائیان ایران آمده است که «سحام»به گزارش 

 « .توانند در این شهرها قبرستان داشته باشندها در نظر گرفته شده و تنها میفوت شدگان آن

سپاری بهائیان در جمهوری اسالمی همواره یکی از مناقشات حکومت با این اقلیت بوده ها و خاکتخریب قبرستان

های بهاییان تخریب و در محل آن چون تهران، اصفهان، یزد، سمنان، مشهد و شیراز قبرستاناست. در شهرهایی هم

های اطراف یان خود روی به بیابانسپاری متوفساختمان سازی صورت گرفته است. با این وجود بهائیان برای خاک

ها مورد حمله قرار گرفته و تخریب شدند. این اند که در مرحله بعد نیز این قبرستانشهرهای محل سکونت خود آورده

های قبرستان خود را به صورت قانونی خریداری و آماده سازی و درخت کاری در حالی بوده که بهاییان زمین

 .اندکرده

المللی آن، اخیرا مقامات جمهوری اسالمی برای حل این مشکل های بیناعتراضات این جامعه و بازتاب با باال گرفتن

توانند در یک شهر اند. براساس این طرح، بهائیان هر استان تنها میراه حلی را پیشنهاد کرده و آن را به اجرا گذارده

 .آن استان که مشخص شده، اجساد مردگان خود را دفن کنند

دی پیش یکی از بهائیان مقیم سنندج که مادرش فوت کرده بود برای مدت دوهفته جنازه او را در یخچالی نگه داشت چن

تا بتواند اجازه دفن او را در سنندج بگیرد. اما پس از دو هفته مجبور شد برای دفن جسد مادر خود، وی را به 

 .دورتر از محل مرگ مادرش کیلومتر ۱۶۰شهرستان قروه انتقال دهد، یعنی چیزی بیش از 

های ما چه خواهند کرد. هرچند از نظر باره گفت: البته معلوم نیست که در آن شهرها با قبرستانیکی از بهائیان در این

ساعت با محال وفاتش فاصله دارد، دفن کرد و اعتقادی معتقدیم که هر فرد مرده را تنها باید در مکانی که حداکثر یک

 .گیرانه حکومت نداریمهای سختای جز پذیرش دستورالعملمان است، اما چارهقاداتاین برخالف اعت

گویند: این موضوع خیلی اهمیتی ندارد، مهم آن است که با ممنوعیت تحصیل و کاری که برخی دیگر از بهائیان می

 .شوند، کشته میها به تدریج و در حالی که زنده هستندبرای افراد و جوانان این جامعه ایجاد شده، آن

 

 

 

 

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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