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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[

 

 زیتونسایت خبری تحلیلی ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۹آذر  ۲۸]تاریخ:[ 

 

 شکند جمهوری اسالمی سنگ قبر مخالفانش را میچرا 

 پتکی بر گوری

 ... 

های متعدد خواهد »اثری« از آنان بر جای بماند، نامل اخیر، نمیسا  ۴۲در لیست کسانی که تفکر حاکم بر ایران طی  

بیگی از کریم و مصطفی ۹۸توان یافت. از نوید افکاری گرفته تا پویا بختیاری جوان جانباخته آبان  و فراوانی را می 

ری، عباس سهراب سپه  شاعران و هنرمندانی چون احمد شاملو، محمد علی سپانلو و. ۸۸کشته شدگان اعتراضات  

ای و اعدام شدگان  های زنجیرهگیرند. کشته شدگان قتل کیارستمی و مدیا کاشیگر هم در این لیست بلند باال جای می

های محبوبی مانند ناصر اثر شوند حتی نام فوتبالیستدر کمال تعجب در میان کسانی که باید بی. ۶۷تابستان 

خورد. حتی خود  ن بهزادی و رضا احدی هم به چشم می کار، همایوغالمحسین مظلومی، بیوک جدی حجازی،

 . های بهاییان در سراسر کشورها نیز در این میان محل دعوا هستند؛ از خاوران و ابن باویویه تا قبرستانقبرستان

 ... 

 ورستان گ» یسازهمسان»

حضور در آنجا هم   یروست که اغلب حت نیخواند. از هم رانیگورستان ا نیتریاسیبتوان س دیگورستان خاوران را شا

 انیگورستان در گذشته تنها محل دفن بهائ نیباشد، جرم است. ا ۶۷تابستان  یهاباالخص اگر در موعد سالگرد اعدام 

   ۶۷اعدام شده در سال   یاسیس انیبه عنوان مدفن زندان شتریبها و شواهد متعدد بود، اما در حال حاضر بنابر گزاش

 ریدو دهه اخ یمحل ممنوع بود و در ط نیها به ادهه رفت و آمد خانواده کیاز  شیب  ۶۷. از تابستان شودیشناخته م

  نیگورستان دوباره زنده شد. در ا نیمانند مادران خاوران نام ا ییهاگروه تیو فعال یحقوق بشر یبا فشار نهادها

آن   ن،یشکل گرفته حول آن قطعه زم اتیآن و روا تیوجود ندارد و کل یسنگ قبر چیگورستان به جز دو سه مورد، ه

 . و اعتراض بدل کرده است یادآوریرا به محل ارجاع و 

شدن خاک   ختهیو رو شده و پس از ر ریاز گورستان خاوران، با بولدوزر ز یبخش بزرگ ۱۳۷۸ماه سال   یدر د

 . تازه در آن درخت کاشته شد

در   ان،یقربان یهاوقت صادر شده بود؛ »به گفته خانوادهکه همان  رانیحقوق بشر در ا یالمللنیب نیکمپ هیانیاساس ب بر

 انیمتعلقات آنها، در جر گریاز جمله لباس، پتو و د ان،یقربان یایبقا ریها و ساگورستان خاوران استخوان ریاخ بیتخر

 .«و رو شده است ریز یبردارخاک

  یعمل اعتراض کردند. به گفته هاد نیدر آن سال به شدت به ا یحقوق بشر یهاشدگان و گروهکشته یهاخانواده

 دیآن با بیتخر یاست. دولت به جا یسند کشتار دسته جمع کیمکان  نی»ا ینهاد حقوق بشر نیا یسخنگو ،یقائم

 .«و مستند کردن شواهد شروع کند انیقربان افتنی یرا برا ییقضا قاتیفورا تحق
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  میستیکار انتقاد کرده و گفته بود: »شرعا مجاز ن نیاو هم به ا ،یمنتظر ینعلیحس هللاتیفرزند آ ،یگفته احمد منتظر به

آدم کرامت دارند و   یبن م،یقبور کفار. بر اساس قران کر یمحترم است، حت گرانیچون قبور د م؛یکار را انجام ده نیا

 .«ستین زیشرعا جا زیو اهانت به مرده آنها ن نیومنو هم شامل م شودی هم شامل کفار مآدم  یبن

هم شده  یثبت مل ۱۳۷۵در سال  نکهیقبرستان با وجود ا نیاست. ا بیدر معرض تخر گریقبرستان مهم د هیابن بابو

در کنار گورستان  هیاست. ابن بابو یدر حال نابود «یسازبا نام »همسان  یطرح یبا اجرا  ریسه سال اخ یاست ط

نگار   و روزنامه خیپژوهشگر تار زادهم یابراه زانهدر منطقه دربند تهران واقع شده است. به گفته فر رالدولهیظه

از چهار گورستان بزرگ  یک یشهر تهران و قطعا   یاز هفت گورستان اصل یک یبا اغماض،  هیبابو»گورستان ابن

 .« تهران بعد از بهشت زهرا، امامزاده عبدهللا و گورستان ارامنه در دروازه دوالب تهران است

گورستان قرار   نیدر ا یو کاظم سام یفاطم ،یدکتر محمد مصدق گرفته تا مقبره دهخدا، تخت یشکسته شده ادمانیاز 

در حال   یقبرستان، گروه نیدکتر مصدق و حفظ ا ادبودی یزبازسا یاز هنرمندان برا یتالش بعض رغم یدارد. عل

نابود   یاریبس یخانوادگ ی هاو مقبره یخیتار یقبرهاسنگ  ب،یترت نیقبرستان و مسطح کردن آن هستند و به ا یکشزه

 .شد

 یمثلث یاافتاد و شکست و تکه نیاست توسط افراد ناشناس بر زم یسه متر یسنگ  ی بنا کیمصدق که  ادبودی یبنا

 یبنا نیدر ا یرییتغ نی: »من کوچکتردیگو یبنا م نیکار اهنرمند مرمت ،یریمفقود شد. باربد گلش زیشکل از آن ن

  دهید شهیمآن ه یخال ینخواهم کرد تا جا یرا که مفقود شده است بازساز یشکل یتکه مثلث ینخواهم داد و جا  ادمانی

در   یمصدق یروهایاست… مثل حذف ن ابیاست، راجع به غ ادمانینوع ضد  کی ادمانی نیا کنمیشود چون فکر م

 .« پس از او یهاتمام سال

نمونه  کیو رو شدن.   رویاند و در حال ز بیدستخوش تخر میهم دا رانیمختلف ا یهادر شهر انییبها یهاگورستان

 . رخ داد رازیدر ش  ۹۳ماه سال  بهشتیکه در ارد ستیبیآن تخر

  دیاعالم کردند که گورستان معروف به گلستان جاو ۹۳ماه سال  بهشتیدر سازمان ملل در ارد انییبها  یجهان جامعه

 انییاز بها یشمار کری شده است. پ بیسال قدمت داشت تخر ۹۰از  شی بوده و ب  ییبها ۹۰۰که آرامگاه حدود  رازیش

که ماموران سپاه  دی گویم ییبها  یبود. جامعه جهان  شدهگورستان دفن  نیهم در ا ۵۷اعدام شده بعد از انقالب سال 

مجتمع   کیمکان   ن یدر ا خواهندیکردند و اعالم کردند که م بیپاسداران به سرعت با بولدوزر گورستان را تخر

 .بسازند یو ورزش یفرهنگ 

فعاالن  یموارد است. به گزارش مجموعه نیاز ا گرید یک ی زین ۷۸در شهر سمنان در سال   انییقبرستان بها بیتخر

 لیساختمان به همراه وسا نیشد و ا بیقبرستان کامال تخر نیاموات  ا یساختمان محل شستشو رانیحقوق بشر در ا

 .سنگ قبر شکسته شد ۴۵شد و  دهیداخل آن به آتش کش

 ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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