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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[

 

 اخبار روز ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۴۰۰ بهشتیارد ۱۵]تاریخ:[ 

 

 خاوران بیتخر یبرا  یتیامن یهادر اعتراض به اقدامات دستگاه یترییکارزار تو

  دینسبت به اقدامات جد یترییتو یکارزار یاندازماه با راه بهشتیارد زدهمیاز کاربران شامگاه دوشنبه س یجمع

، اعتراض  ۶۷ سال یهاکشته شده در اعدام  یاسیس ان یزندان یخاوران، محل گورها  بیتخر یبرا یاسالم یجمهور

 کردند.

 یهادستگاه دی( نسبت فشارها و اقدامات جدیخیکارزار با هشتگ )خاوران حافظه تار نیا انیدر جر ترییتو کاربران

 در خاوران اعتراض کردند.  دیجد یتهران در ساختن قبرها یو شهردار یتیامن

  ییچند تن از شهروندان بها یهادر خاوران ساخته و خانواده  دیقبر جد یکارزار پس از آن برگزار شد که تعداد نیا

 دفن بستگان خود در خاوران تحت فشار قرار گرفتند. یفوت شده برا

اعدام شدند، در کارزار   یاسیس انیزندان ۶۷ کشتار  انیاش در جرخانواده یکه چند تن از اعضا  ش،یبهک  منصوره

خاوران،   یهامادران و خانواده یداریسال مقاومت و پا   ۴۰ خینوشت: »خاوران، تار ،ی خیخاوران حافظه تار یتریی تو

زدن، ناله کردن، در خاک چنگ زدن، درد   ادیفر ختن،یکردن، خاک بر سر ر یبه دنبال گم شده خود گشتن، سوگوار

 آوردن است.«  ادیاز هوش رفتن، مراسم گرفتن و به  ،یو جمع  یفرد یگورها دنیکاو دن،یکش

انجام داده    ۱۳۶۷شدگان سال اعدام  یقبرها بیتخر  یرا برا یگذشته اقدامات مختلف  یهاسال یط یاسالم یجمهور

  ریتصاو ،یدانیم قاتیاعالم کردند که طبق تحق رانیا  یو عدالت برا المللنیسازمان عفو ب ۱۳۹۷سال  شتریاست. پ

رشت، قروه، سنندج و گورستان خاوران در جنوب  ز،یتبردر هفت شهر اهواز، مشهد،  ،یافتیدر یهالم یو ف یاماهواره

 . ردیگیصورت م یعدسته جم یگورها بی تخر یبرا یحکومت ینهادها یاز سو ییش هاشرق تهران، تال

است که اکنون با   یاقدام نیدتریجد ۶۷شدگان سال اعدام   یجمعدسته   یشان در محل گورهابه دفن بستگان انییبها اجبار

بشر مواجه شده و فعاالن حقوق ۶۷شدگان سالاعتراض خانواده کشته نیو همچن ترییکارزار اعتراض کاربران در تو

 است.

در   دیجد یقبرها جاد یاز ا نترنشنالیا رانیوگو با ادر گفت ۱۳۶۷شدگان سال  خانواده اعدام  زیماه ن  بهشتیارد سوم

 شده خبر دادند. اعدام  یاسیس انیمحل دفن زندان یایبردن بقا  نیخاوران با هدف از ب

  یگ یکه آنها در همسا یاست در حال یمربوط به مردگان بهائ دیجد یگورها نینوشت که »ا زین دارانیب  تیساوب

  یک یبا اشاره به مشاهدات خانواده  زین ران یمادران پارک الله ا تیساوب نیخاوران گورستان خود را دارند«. همچن

گور کنده و به  یتعداد هایبهائدر کنار قطعه  ،یجمع  یخاوران در گورها ییشدگان نوشت: »در قطعه باالاز اعدام 

 اند.« را در آنجا دفن کرده یکه دو بهائ دیرسینظر م

در مجبور   یاسالم یدر دفتر ژنو سازمان ملل، اقدام جمهور یبهائ یالمللنیجامعه ب ندهینما ،یعالئ ان یحال د نیهم در

را   ۱۳۶۷اعدام شده در سال  یاسیس انیزندان یجمعدفن درگذشتگان خود در محل دفن دست یبرا انیکردن بهائ

 خواند.  «یرانسانیاقدام غ کی»فراتر از 
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تهران از دفن   انینوشت بهائ یتییدر دفتر سازمان ملل در ژنو، در تو یبهائ یجامعه جهان یفهندژ، سخنگو نیمیس

زهرا بهشت  یهااند و مقامجا دارد منع شده ندهیسال آ ۵۰ یمردگان خود در گورستان خاوران که حداقل برا

 خاوران دفن کنند. یجمعستهد  یرا در محل گورها زانشانیآنها را مجبور کنند عز خواهندیم

شهردار   ،یحناچ روزیبه پ یاه گذشته در نامه اعدام شدند، هفت ۱۳۶۰که در دهه   یاسیس انیتن از بستگان زندان ۷۹

شدگان، خواستار توقف الزام  اعدام  نیدر خاوران، محل دفن ا رات«ییتهران،  ضمن اعتراض به »تعرض و تغ

 در خاوران شدند.  یبهائ انیمتوف یخاکسپار

 یبرا ییاز اِعماِل اجبار بر هموطنان بها  میخواهیآمده  که ما مصرانه از شما م یحناچ روزینامه خطاب به پ نیا در

 . دیو نمک بر زخم کهنه ما نپاش دیکن یخوددار یدر قطعه گورستان جمع شانیمتوف زانیعز یخاکسپار

هاست که انوادهما خ یو انسان  یحقوق شهروند ن ی»ا نکهیبر ا دیهستند با تاک رانیساکن ا ینامه که همگ  امضاکنندگان

خطاب به شهردار تهران نوشتند: »اکنون پس از حدود چهل سال   م«یبا خبر باش زانمانیعز یخاکسپار قیاز محل دق

 .«میگورستان هست نی در ا راتییحق، ما خواهان عدم تعرض و تغ نیاز ا تی محروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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