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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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٧آبان   ١۶]تاریخ:[ 

 

 بیرون کشیدن پیکر یک متوفی بهایی در منطقه گیالوندنبش قبر و 

پیکر یک شهروند بهایی اهل گیالوند از توابع شهرستان دماوند به نام شمسی اقدسی اعظمیان چند   –خبرگزاری هرانا 

اد  ماه در آرامستان بهاییان گیالوند )گلستان جاوید( به خاک سپرده شد توسط افرآبان ۲روز پس از آنکه  در تاریخ  

های جابان از توابع همان شهرستان رها شد، هیچ فرد یا نهادی مسئولیت این اقدام را  ناشناسی نبش قبر شده و در بیابان

بر عهده نگرفته است هر چند پیشتر از سوی نیروهای امنیتی به بهاییان گیالوند گفته شده بود حق دفن اموات خود را  

 .د را صرفا در تهران انجام دهنددر این محل ندارند و باید دفن اموات خو

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، پیکر شمسی اقدسی اعظمیان،  

های شهروند بهایی اهل گیالوند چهار روز پس از خاکسپاری در آرامستان بهاییان گیالوند )گلستان جاوید( در بیابان

 .اوند پیدا شدجابان از توابع شهرستان دم

 ۲این شهروند بهایی در تاریخ " یک منبع نزدیک به خانواده خانم اعظمیان در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: 

ها پیش محل دفن اموات بهاییان است به خاک سپرده شد.  ماه امسال در گلستان جاوید بهاییان گیالوند که از سالآبان

های فنی پلیس به فرزند خانم اعظمیان گفت که پیکر مادرش در بیابانچهار روز پس از خاکسپاری طی تماس تل

اطراف جابان از توابع شهرستان دماوند پیدا شده است. هیچ فرد و نهادی مسئولیت نبش قبر و بیرون کشیدن پیکر را 

شده بود حق دفن   بعهده نگرفت اما پیشتر توسط نیروهای امنیتی )احتماال وزارت اطالعات( به بهاییان گیالوند گفته

 ."امواتشان را در این آرامستان ندارند و باید از این به بعد تمام امور دفن را به تهران منتقل کنند

پس از پیدا شدن پیکر خانم اعظمیان، توسط نیروهای امنیتی به پسر ایشان گفته شد که باید پیکر " وی همچنین افزود: 

دلیل بیشتر از یک ساعت بودن فاصله گیالوند و تهران با مخالفت وی مواجه شدند.  مادر را به تهران منتقل کند که به 

دلیل مخالفت این بود که طبق احکام آیین بهایی فاصله محل فوت تا محل دفن نباید بیش از یک ساعت باشد. از این رو  

 ." منتقل کردند دو ساعت بعد مامورین خودشان پیکر خانم اعظمیان را بدون موافقت خانواده به تهران

های بهایی )گلستان جاوید( در این اولین بار نیست که شهروندان بهایی در ایران با تخریب و پلمب شدن آرامستان 

های گذشته در گزارشات مختلف از تخریب قبور و شود. هرانا، پیش از این نیز طی سالشهرهای مختلف مواجه می

 .قضایی و امنیتی خبر داده بود های بهاییان توسط نهادهایتعطیلی گورستان

به دستور مقامات قضایی  ١٣٩۶اسفند   ۲۴ز جمله آرامستان بهاییان )گلستان جاوید( در شهر کرمان از ظهر روز 

 .شودکرمان پلمپ شده و از دفن مردگان بهایی در آن جلوگیری می

ستان توسط ماموران دولتی تخریب شده گورستان بهاییان قروه از توابع استان کرد ٩۵تیرماه  ۲۴همچنین در تاریخ 

 .بود

پس از تائید حکم دادگاهی در سنندج و مصادره زمین متعلق به بهائیان که از آن به عنوان   ٩۲آذر   ۲١در تاریخ 

 .گورستان استفاده شده بود؛ محل مذکور با بولدزر تخریب شد
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های سیمانی بزرگ  منتهی به این مکان توسط بلوکقبرستان بهاییان در شهر اهواز بسته شده و کوچه  ٩۲در اسفند ماه 

 .مسدود شده و هیچ نهادی مسئولیت این اقدام را برعهده نگرفته بود

قبرستان قدیمی بهاییان سنگسر بطور کامل توسط بولدوزر و کامیون زیر خاک و  ١٣٩١همچنین در اواسط آذر ماه 

 .ا دیگر هیچ قبری مشاهده نشودها خاک و سنگ ریخته شد تآوار رفته و بر روی تمام قبر

نیز جامعه بهائی شهر تبریز اجازه دفن اموات خود در این شهر را ندارند و اموات آنها توسط   ٩۰از مرداد ماه سال 

 .شودمامورین اطالعات به شهر میاندوآب واقع در استان آذربایجان غربی منتقل می

اورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی های مرتبط به بشهروندان بهایی در ایران از آزادی 

المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق  میثاق بین ١۸اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١۸است که طبق ماده 

خفا   دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در

 .برخوردار باشد

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسالم،  

شناسد. به همین دلیل طی  مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی

 .بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده استسالیان گذشته همواره حقوق 

 .گیالوند از توابع شهرستان دماوند بوده و در مسیر جاده تهران فیروزکوه قرار دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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