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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 مهربان یبه نام خداوند بخشنده 

 استاندار محترم استان اصفهان                                                       

 آن مقام محترم  یبرا یو خدمتگزار یسالمت یبا احترام و آرزو

 

الشهر، ی)در حال حاضر شامل شهر نجف آباد، و نجف آباد یان منطقه یبهائ یشود كه جامعه  یم یاد آوریمقدمتاً 

  ین منطقه زندگیخانواده، در ا 400سال(، با حد متوسط  150ش از به ی)ب ر بازیر آباد(، از دیزدان شهر، امیگلدشت، 

  1277قبرستان خود داشتند كه در سال   یبرا یمین قد یك زمیكرده اند. آنان در باغات شمال شرق نجف آباد،  یم

به جامعه   یین بهایریخ یب، توسط بعضیجر 30ت و به مساحت حدود یش(، با سند مالكیسال پ 109) یشمـس یهجـر

ن اجتماعات، غسالخانه، چاه آب، برق، درب و مثل سال یسات و امكاناتیتاس ین اواخر، دارایم شده بود و در ایتقد

 یمشاهده م یكاج آن هنوز در محل به خوب یدرختان بلند باال ی)بعض بود یشهر یو آب لوله كش یوار و درختكارید

از قبور آن، بابیل  یمحل بعض یغصب شد و درست رو ین به طور ناگهانین زمیا  یشمس 1362شوند(. در سال 

كه تازه دفن شده بودنـد،   یاز اجساد مردگان یاریبس یحت یر اخالق ین اقدام غیبه عمل آمد )در ا یمکانیکی، حفـار

مدرسه   یزیر یهـم انباشته شدند( و در آن، پ یدر كوه مقابل منتقل و رو یهمـراه سنگ و خاك قبـرستان به دّره ا 

مقبره در آن   500ش از یب ب یس تا زمان تخریشود، گذاشته شد . از زمان تاس یه مـد یكه اكنـون »شاهـد« نام یـیها

ن یاز آن زم ی)هنوز هم بخش بزرگ ن موجود و قابل استفاده بودیت مساحت زم یجاد شده بود؛ اما هنوز اكثریقبرستان ا

  ی، برخالف احكام شرعن منطقهیان ایبهائ 1374( تا سال 1362ن زمان )یمانده است(. از ا یر باقیبه صورت با

ك ساعت مسافت( مجبور بودند مردگان خود را  یش از یت از محل فوت تا محل دفن، به مدت بیخود)عدم امكان حمل م

اسفند  9)موّرخ  مکّرر یینامه ها ی آباد ببرند و در ضمن ط یموس یه منطقهی»قلعه َمرغ« در منتها ال یبه روستا

  ید براین جدیاهداء زم  ی، تقاضایو استان ی( از مسئوالن و مراجع محل1374مهر  5و   1366فروردین    6و  1365

سند   یاطالعات استان، بدون ارائه  ی، با وساطت اداره 1374دوم سال   یمه ینكه در نیكنند. تا ا یریگ یقبرستان را پ

ل شد، قطعه یكل اطالعات تحوكه به اداره  یدست یمنطقه اجازه داده شد مطابق نقشه ا ییبها ی، به جامعه یو مدرك

دانشگاه  ین هایزم ی شمال غرب یلومتر از گوشه یك  15حدود   یب را، واقع در فاصله یجر 60به مساحت  ینیزم

، از ِگل مخصوص آن كه به نام ِگل  ییم با حفر چاههایكه در قد یمحل یعنی)  به نام »غال ِگل«  ی، در محلیآزاد اسالم

آن چاهها هنوز  یایكرده اند. بقا یالبسه، استفاده م یشتشو یبرده اند و برا یمعروف بـوده، بـه شهـر م ییرختشو

ج، با ید. در سنوات بعد به تدریرد و اموات خود را در آن دفن نمایس قبرستان در نظر گیتاس یموجود است(، برا

 بیتا زمان تخر 1374ت شد. از سال یتثبت آن یمالك ین مشخص و به نوعی، حدود و ثغور زمیزیجاد خاك ریا

نشده در بلوك دوم(، در آن   یسنگ بند یمقبره  5شده در بلوك اول و  یمقبره سنگ بند 95) مقبره 100(،  1386)

آن حّك شده بود،   یرو ی كه مشخصات متوفّ  یك شكل، سنگ ی كنواخت و یآنها به صورت  یتمام یجاد شده بود كه رویا

آن، غرس شده بود.    یز در ضلع شمالیدرخت كاج ن  یجاد و تعداد یز این یاضطرار ییتشو ك دسینصب گشته بود و 

در محل قرار داده شده بود.    ییمصارف دستشو یز برا یك تانك كوچك نیو  یاریمصارف آب یك تانك بزرگ  برای

منطقه بوده است  یاهالان منطقه است، معّرف خاص و عام و مسئول و مأمور از یین گورستان بهاین قطعه زمینكه ایا

ك مقبره یبر پاشد و منجر به نبش  1376الشهر در سال  یه در ویاول ی كه ضوضا یامی)به جز ا ن مدتیو در تمام ا

ـن مكـان و  یـه ایچـكس علیاز جانـب ه یبیو تخر ییذایچگونه حرف و حركت ایتوسط  قانون شكنان شبكاره گشت(، ه

مراجعه و   یاز جامعه به فرماندار یندگیدو نفر به نما 1386مرداد  4خ یر تارد یآن، مشاهـده نشـد. حت یمقـبره ها

چ؛  یكه داده نشد ه ین تقاضا پاسخیم داشتند؛ اما به ایك غسالخانه را در محل قبرستان تقدیجاد یا یاجازه  یتقاضانامه 

 بلكه:
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ـن )لودر( به محل  یسنـگ  ین هـاینـاشناس، شبـانه، بـا ماش یم كـه عـده ایمطلع شـد 1386شهریور  16خ یدر تار

  یموجود در بلوك اول را كنده و آنها را رو یمقبره  95ه ی یكسان كلیك دست و ی یروند و سنگها یقبرستان م

ند،  ینما یران میز كه در آنجا بوده ویرا ن یسات مختصری ر تاسیخته، سایكه اطراف بلوك بوده ر یكاج یدرختچه ها

دفـن امـوات را   یعدد قبور آماده شـده بـرا  8كنند و حدود  یلودر سوراخ م یآب را از جا كنده و با دنده ها یانك هات

باشد، مسدود  ین میت زمیمالك ین نشانه یـز كه كمتریز اطراف قبرستان را نیخاكر یند و محل ورودینما یهـم پر م

 سازند. یم

 یاسیم فرماندار محترم و معاون سیرا تقد  یه ایاز جامعه، شكوائ یندگیبه نما یافراد 1386شهریور  17خ یدر تار

 یند؛ قرار مینما یب گران را میو كوتاه كردن دست قانون شكنان و تخر یفور یدگی رس یند و تقاضاینما یشان میا

 گرفتن جواب مراجعه كنند.  یشود دو روز بعد برا

ن مورد به اداره اطالعات  یات در ایند قرار شده تمام شكایفرما یشود كه م یمراجعه مشهریور  19خ یدر تار

نفر(، در   240ب به یاز افراد جامعه )قر یادین فاصله تعداد زید. در ایآنجا مراجعه كنشهرستان ارجاع گردد، به  

  یداشته، تقاضام یتقد  یت رسمیشهرستان مراجعه و شكا یخود به داد گستر یو شهروند یجهت احقاق حقوق فرد

ه  یشكوائ شهریور 22خ  یبوده كه در تار یند؛ حجم مراجعات به حدینما یافراد قانون شكن را م ییو شناسا یدگیرس

ند و  ینما یت می« هدایت و اطالعات عمومی»امن یان را به اداره یكنند و شاك یتمبر باطل شده  را فقط امضاء م یها

ند و ی نما یكنند و امضاء هم نم یتمبر هم باطل نم یه حتیشكوائ یرد نامه هاگر در مویبه بعد د شهریور 25خ یاز تار

روند مسئوالن مربوطه  یبه آنجا م ید. وقتیببر  یما به اداره اطالعات عمومید مستق یگو یم یسرباز دم درب دادگستر

د  ینما ید و اعالن میاوریباز بد و ین كار را انجام دهید و اید تمبر باطل شده باشد برگردینامه ها با یند برایگو یم

 د. یبه آن جا برو یریگیاطالعات شهرستان ارسال شده است، جهت پ یمركز یتمـام پرونـده هـا به اداره  

روند و تمام سنگ   یـن )لـودر( به محـل قبـرستـان م یـن آالت سنگیقانون شكنان دوباره با ماش شهریور 22خ یدر تار

ن  یشود كه ا ی)حدس زده م برند یم یخته بودند، بار كـرده بـه محـل نامعلومیدرختها ر یقبرها را كه قبال كنده و رو

جاد  یراه قبرستان، ا ی انه یدر م یشهر یر خاك كردن زباله ها یز یبرا یاست كه لودر شهر دار ییمحل، حفره ها

 كند.(   یكرده و م

،  یم تظلم نامه ایشهرستان نجف آباد مراجعه و با تقد  یان به دفتر امام جمعه یاز بهائ یگروه شهریور 26خ یدر تار

 یامكان دفع اموات در قبرستان را مطرح م ی ممانعت از اقدامات قانون شكنان و اعاده   ی شان برایا یمداخله   یتقاضا

 كنند. 

ارسال شده   یبه پرونده ها یدگیسر  یندگان جامعه به اطالعات نجف آباد مراجعه و متقاضی نما شهریور 29خ یدر تار

كنند و ما   یم یو مردم یاست، مردم هم اقدام فرد یغ شما فرد یند چون كار تبلیگو یشوند كه در جواب م  یبه آنجا م

باكانـه و به دفعـات، به   یـن بـیـز و چنین را كدام مردم تجهین آالت سنگ ین همه ماشیـم. حال ایـم بكنیتوان ینم یكار

انزجار خود را نسبـت بـه    یكوچه و بازار كه علناً و مكرراً اعتراض و حت یا اهالیكنند و آ یمحل قبـرستان اعـزام م

د یبا  ین مسئوالنیاست كه خود چن یا نه ، سواالتین مردم هستند یدارند، جزء ا یابـراز داشته و م  یـن اقـدامـاتیچن

 ند. یپاسخ گو

اطالعات نجف آباد،   یز اداره مركزی)اماكن( و ن  یو اطالعات عموم یران محترم داد گستریمسئوالن و مدچون 

مهر   1خ یدهند، در تار ین قبرستان نمیدر رابطه با كوتاه كردن دست مهاجمان و قانون شكنان از زم یپاسخ مشخص

قبور پر شده جهت دفن   یگورستان و آماده ساز یشهرستان مراجعه و كتباً قصد باز گشائ یمجدداً به فرماندار 1386

ست  یشود كه مسئله به ما مربوط ن یاد آور مید و ینكن ید فعالً اقدامیگو یم یاسیگردد كه معاون س یاموات، مطرح م

  ییراهنما یاطالعات مركز ی)اداره اماكن( و آنها هم به اداره  یاطالعات عموم ین را به اداره  یو همچنان مراجع

 یداره  یعنیند موضوع به مركز، یگو یشود كه م ین اداره تماس برقرار میبـا ا 113ق تلفن ید. باز هم از طركنن یم

ات را یند فعالً متوفیگو یم، میفوت كرد چه كن ین سوال كه اگر كسیكل اطالعات اصفهان مربوط است و در جواب ا

 د. یبه اصفهان منتقل كن
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اطراف بلوك اول   یمانیروند و جداول س یزات كامل به محل قبرستان میبا تجهقانون شكنان باز هم مهر  5خ یدر تار

جاد شده بود، یت اینماز م ینصب چادر و اقامه   ی جنب قبور را كه  برا یشده  یمان كاریز قطعه زمین سیو ن

 كنند.  ی نامعلوم منتقل م یحاصل را به محل یب و انبوه نخاله هایتخر

عاجل به پرونده ها و اعاده   یدگیرس  یاطالعات نجف آباد در باره  یمركز یبا اداره   یباز هم  تلفن  مهر 5خ یدر تار

  یم ولید ما در حال اقدام هستیگو  یشود كه مسئول مربوطه م یامكان دفن اموات در قبرستان، مفصالً صحبت م ی

م و  ینت شما هم جوابگو باشید در خصوص امیام. ما بیم. خودمان هم تحت فشار هست یابان گشت بگذاریم در بیتوان  ینم

 شود. یریگ یق ارتباط با اداره كل اطالعات استان پید از طریم. مسئله بایا هستین قضایخودمان هم نگران ا

محل مطب سركار خانم  یوارهایبه درب و د یسی)از جمله شعار نو یر قانونیب و غین اقدامات عج یا یهمه  یبهانه 

از    یتعداد یوار هایسال است در نجف آباد، صادقانه به خدمت مردم مشغول است و به د 28كه  یدكتر هما آگاه

به  ییجوان و نوجوان بها ین بوده است كه تعدادیالشهر كه تمام آنها هم اكنون قابل مشاهده هستند(، ایان ویمنازل بهائ 

ن سوال پاسخ  یست به این یغ مرام و مسلك خود كرده اند. حال كسی، اقدام به تبلیومز، در اماكن عمیك آمیتحر ینحو

ز ی( و ن1386شهریور 6جام جم )مورخ  یام، وابسته به روزنامه یا یـژه نامه یمثـل و یـزیدهد كه چاپ و انتشار چ

ز به تبع  یشوند و ن یت میت و هدایقدرتمند حما یكه قطعاً از محل یكسان یبیو تخر ییذایاقدامات ا یسابقه  یوسعت ب

 یحاتیان به تمام ادارات و اماكن شهر نجف آباد و توضیبهائ یانه و عدالت طلبانه یع مراجعات حق جویآن، حجم وس

ا  یغ دین بهایی كرده است یشتر تبلیدهند، ب یگان خود داده و مین رابطه به مسئوالن و دوستان و همسایكه اجباراً در ا

در بازار نجف آباد و   یتوان با گشت یهست م ین مورد ابهامی. اگر در اییاقدامات آن چند نفر جوان و نوجوان  بها

 ه سر در آورد.  یف قضیـن آنهـا از كـم  كیكوتاه با كسبه و مراجع یمصاحبه ا

ن قبرستان مجدداً  یدهند كه زم یبین است كه آن مقام محترم ترتینجف آباد ا یان منطقه یبهائ ی عاجل جامعه  یتقاضا

، باز ید و البته در موقع مقتضیا كردن قبور جدیع مهید و بخصوص امكان سرین جامعه در آیار و كنترل ایتحت اخت

 یینسبت به منازل و محل كار افراد بها یو ارعاب ییذا یب شده، فراهم گردد و از اقدامات ای قبور تخر یسنگها یساز

ان خانواده ها و خدمتگزاران  ی، همواره می عال ی، روابط حسن همزیستی كه به نحویه طور كلد و بیممانعت به عمل آ

گان و همكاران مسلمان خود بر قرار بوده است، همچنان محفوظ ماند و محترم شمرده شود. یبا دوستان و همسا  ییبها

خود  یست كه متوفّایسر نیممكن و من جامعه یك از افراد ایچ یه ی، براینین است كه براساس احكام دیموضوع مهم ا

فوت كند آنان ناچارند پس از اطالع به مسئوالن محترم  یگر انتقال دهد و اگر كسید ییا جایرا به اصفهان 

 یهی ند. بدیف عادالنه نمایبگذارند و كسب تكل یساختمان فرماندار یرا جلو یجسد متوف ی، صندوق حاویفرماندار

حل مسئله و احقاق حقوق از  یرند برایب اثر داده نشود، آنان ناگزیدرخواست خاضعانه و عادالنه ترتن یاست اگر به ا

  یدگیو رس یدادرس ی، مشكل خود را مطرح و تقاضایرجوع و با اسناد و مدارك كاف ی دست رفته، به مراجع مل

 ند.ی نما

 

 ز. یهموطنان عز یمه آن مقام محترم به ه یو خدمتگزار یسالمت یم احترام و آرزویبا تقد

 نجف آباد یان منطقه یبهائ یجامعه 

          

 

 

 

 

 

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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