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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[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٣آبان   ١٨]  ٢٠١٤نوامبر  ٩]تاریخ:[ 

 

 ساله به دلیل باورهای مذهبی  ١٢ممانعت از دفن »مهنا«ی 

 کیان ثابتی 

ساله در تبریز به دلیل   ١٢طی روزهای گذشته خبری منتشر شد که از عدم صدور جواز دفن برای یک دختر نوجوان 

ندری« نام دارد،  روز از درگذشت این دختر نوجوان که »مهنا سم ٢١داد. با گذشت اعتقاد به دین بهایی، اطالع می

اش در  جان این دختر نوجوان را بدون ارائه پاسخ به خانوادهمسئولین شهر و گورستان تبریز همچنان پیکر بی

هایی را با یکی از نزدیکان مهنا در تبریز تر شدن بیشتر موضوع، پرسشاند. در جهت روشنسردخانه نگه داشته 

 مطرح کردیم: 

 که جلوگیری از دفن جنازه این دختر نوجوان کی رخ داد و چه شد؟  می شود برای شروع، بفرمایید - 

مهر ماه به دلیل بیماری در بیمارستان درگذشت. با اصرار خانواده، جسد را از   ٢٩مهنا در روز سه شنبه  -  

س که متوجه کنند. البته در بین راه راننده آمبوالنبیمارستان برای غسل و خواندن نماز میت بهایی به خانه منتقل می

خواهد برگردد که با اصرار و التماس بستگان کند و میشود از بردن جسد به خانه خودداری می بهایی بودن ایشان می

دهند. پس از غسل، خواندن نماز و کفن شدن به روش بهایی، پیکر این مهنا، باالخره جسد او را به خانه انتقال می

برند ولی مسئولین گورستان اظهار مومی شهر به نام »وادی رحمت« میدختر نوجوان را برای دفن به گورستان ع

شود. از آن تاریخ، جسد مهنا به دلیل بهایی بودن دارند که مجوز دفن به غیرمسلمانان در »وادی رحمت« داده نمیمی

 شود و تاکنون دفن نشده است.در سردخانه وادی رحمت تبریز نگهداری می

 ه است و در مورد بهاییان دیگر هم در تبریز اعمال شده است؟ این اقدام مسبوق به سابق

پس از انقالب، قبرستان بهاییان تبریز مصادره شد و از آن زمان، اموات بهایی در گورستان عمومی شهر به نام - 

مسئولین »وادی رحمت« از دفن یک متوفی بهایی ممانعت به  ١٣٩٣»وادی رحمت« دفن گردیدند تا آنکه در سال  

اند که به هیچ کدام اجازه دفن داده نشده  فرد بهایی در تبریز فوت کرده ٢٠ل آوردند. از آن تاریخ به بعد بیش از عم

توان مردگان بهایی را در کنار آورند اینست که نمیای که مسئولین مربوطه برای این اقدام خویش میاست. بهانه

شود که بهایی  می شود. فقط به شرطی اجازه دفن داده می مسلمانان دفن کرد چون این کار یک نوع تبلیغ محسوب

متوفی بدون تابوت و طبق شرع اسالم، خاکسپاری گردد. بهاییان هم چون مکان دیگری برای دفن در اختیار نداشتند، 

سپردند ولی در انتظار اینکه مسئولین جایی را برای دفن مرده به ایشان بدهند جسد را به سردخانه گورستان می

انجام مراسم مذهبی توسط ماموران شدند پیکر متوفی بدون اطالع خانواده و بیمتاسفانه، پس از چند روز خبردار می

در قبرستان بهاییان شهر میاندوآب یا ارومیه دفن گردیده است. طبق احکام آیین بهایی، در جهت احترام به اموات،  

تجاوز نماید. با توجه به فاصله شهر میاندوآب و ارومیه تا  فاصله زمانی محل فوت تا محل دفن نباید از یک ساعت

آید این اقدام در جهت جریحه دارکردن احساسات مذهبی بستگان متوفی تبریز که بیش از یک ساعت است، به نظر می

ع  شود. در طی این مدت بهاییان تبریز برای تظلم خواهی و گرفتن زمین برای دفن اموات به مراجبهایی انجام می

 اند.اند که تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکردهمختلف قانونی محلی و ملی مراجعه و نامه نوشته

 اند؟خانواده مهنا سمندری چه اقداماتی در جهت پیگیری وضعیت پیکر فرزندشان انجام داده 
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سد یک نوجوان معلول دفن تعداد زیادی از بهاییان تبریز طی چند سال گذشته با مشکل مواجه بوده، ولی نگهداری ج  - 

سابقه و استثنایی بوده است. پدر و مادر مهنا هر دو روز در سردخانه »وادی رحمت«، اقدامی بی ٢١بهایی به مدت 

دارای معلولیت جسمی هستند به همین دلیل برای ایشان پیگیری وضعیت دخترشان بسیارسخت است. مادر مهنا، 

است و با عصا راه می رود. با این حال این پدر و مادر بطور پی در پی ناشنوا و پدرش از ناحیه یک پا دچار مشکل 

اند اینستکه »احتیاج نیست به آنجا کنند ولی تنها پاسخی که دریافت کردهبه دفتر گورستان وادی رحمت مراجعه می

ار یا معاونین  مراجعه کنند. اگر خبری شد به ایشان تلفن خواهند زد« همچنین به استانداری جهت مالقات استاند

کردند چون استاندار از مهنا اند ولی هیچ کدام به ایشان وقت مالقات ندادند. خانواده سمندری گمان میاستانداری رفته 

اش تقدیر کرده بوده شاید به ایشان برای دفن دخترشان کمک کند. چند روز در هنگام زنده بودن به دلیل آثار نقاشی

تری برای گرفتن وکیل مراجعه کردند که هیچ وکیلی حاضر به پذیرش وکالت ایشان به پیش هم به کانون وکالی دادگس

 دلیل اینکه پرونده مزبور امنیتی است، نگردید.

 علت درگذشت مهنا سمندری چه بود؟  

ایش هبیماری مهنا مادرزادی نبود ولی پیشرونده بود. او دچار یک نوع بیماری نادر شده بود. ابتدا در کودکی رشد پا- 

متوقف شد و بعد از چندی از کار افتادند. کم کم سایر اندام های بیرونی بدن وی نیز رشدشان متوقف شد و از  

کارافتادند، طوریکه در اواخر عمر، مجبور بود با ویلچر حرکت کند. در آخرین روزهای عمرش، این بیماری به اندام  

مهنا  سالگی شد. البته ١٢تادند که موجب فوت وی در سن هایش از کار افهای داخلی بدنش نیز سرایت کرد و ریه 

گاه مشکالت بیماری او را از پا نیانداخت و دختری با نشاط و امیدوار بود. با آنکه کودکی خردسال بود ولی هیچ

عاشق درس  کرد. او هایش از کار افتاد از دستانش استفاده میکرد مثال وقتی پاها پیدا میهمیشه راهی برای غلبه بر آن 

کرد. یک بار بخاطر همین گرفت و نقاشی میهایش از کار افتادند، قلم را به دهان میخواندن و نقاشی بود. وقتی دست

خواند و شاگرد ای دریافت کرد. او در مدرسه معلولین درس میها جایزه گرفت و از دست استاندار تقدیرنامهنقاشی

  ممتاز مدرسه بود.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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