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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[

 

 هرانا ی خبرگزار]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠١خرداد  ١۶]تاریخ:[ 

 

 به قبرستان خاوران  یاز دسترس یشهروندان بهائ تیمحدود

  نیاز ا یخردادماه تعداد ١۵ کشنبهیامروز  ران،یدر ا یفشار بر شهروندان بهائ شیدر ادامه افزا –هرانا  یخبرگزار

  نیمواجه شدند. ا ید یجد یها تی( با اعمال محدودد یتهران )گلستان جاو انیشهروندان در مراجعه به آرامستان بهائ

  ریاخ یهادر دهه شصت قرار دارد. در هفته یاسیس انیدر جوار گورستان خاوران متعلق به اعدام شدگان زندان مکان

شهروندان  زیبخش گورستان خاوران نصب شده بود. سال گذشته ن نیدر اطراف محوطه گورستان ا یبتن یوارهاید

  ١۳۶٠ یسال ها نیگسترده ب ی اعدام ها ان یکه در جر یدسته جمع یجهت دفن درگذشتگان خود در محل گورها یبهائ

 .شده، تحت فشار قرار گرفته بودند جادینام و نشان ا یاز آرامستان خاوران به صورت ب  یدر بخش ١۳۶۷ یال

،  ١۴٠١خرداد   ١۵ کشنبهیامروز   ،رانیمجموعه فعاالن حقوق بشر در ا یهرانا، ارگان خبر یگزارش خبرگزار به

 یدیجد یها تی( با اعمال محدوددیتهران )گلستان جاو انیپس از مراجعه به آرامستان بهائ ییاز شهروندان بها یتعداد

 .مواجه شدند

بودند، ( مراجعه کرده د یتهران )گلستان جاو انیخود به آرامستان بهائ کانیقبور نزد ارتیشهروندان که به جهت ز نیا

قفل شده تا   یآهن یو با نصب درها یبلوک گذار دیمحل مشاهده کردند که دورتادور گلستان جاو نیپس از حضور در ا

 .به قبرستان شود انیمانع از ورود بهائ

  د یاقدام جد ،ییبها یما خانواده ها" باره به هرانا گفت:  ن یتهران در ا انیاز افراد مراجعه کننده به آرامستان بهائ یک ی

جانباخته ما در آن مکان دفن شده است  زانیعز کریکه پ  ی در اطراف محوطه ا یبتن یوارها ید جادیبر ا یحکومت مبن

 نیا یامر، در تمام نی. مسئوالن امیدانیم  تیو جامعه بهائ  یبهائ یها هبه خانواد شتریبر اعمال فشار هرچه ب  یرا مبن

  ارتیز یاقدام به نشان دادند که حت  نینکرده اند؛ حال با ا غیدرما  یشهروند هیحقوق اول نیسالها از صلب کوچکتر

  ." دارند یقبور از دست رفتگان ما را بر ما روا نم

 یشهروند برا د،یکنیگزارش آن را مشاهده م نیا یو در انتها  دهیخصوص به دست هرانا رس نیکه در ا ییدئویو در

متاسفانه  " : دیگو یم دئویو نیشود. او در ا یمواجه م دیاعمال شده جد یها تیقبرستان با محدو  نیمراجعه به ا

گلستان وجود  نینفر هم در ا  کی یاست و حت قفل یآهن یاند. درب ها دهیکش یبتن یها واریسرتاسر گلستان را د

چه   ن یآخر ا م،یدارند. ما واقعا خسته شده ا مانیچه برنامه و نقشه برا ستیو معلوم ن میدانیآن را نم ل یندارد. ما دل

 " دارند؟یکه در حق ما روا م ستیظلم

و  یدر قسمت کنار یحکومت یروهاین یراستا به هرانا گفت: “به تازگ نیساکن در تهران در ا یشهروند بهائ کی

  نیمسلمانان شده اند تا از ا یبرا دیقبرستان جد کی  جادیجهت ا ی در حال خاک بردار دیقبرستان گلستان جاو یپشت

 .”ببرند نیاز ب جیمحدود و بتدر نرا به قبور مردگان خود در خاورا انیبهائ  یامکان دسترس قیطر

به حقوق  گرید یساز تعارض نهیگورستان،زم نیدر محوطه ا راتییتغ نیکه اعمال کوچکتر  ندیگو ی م یبهائ شهروندان

  ۶٠در دهه  رانیبردن اقدامات حکومت ا نیاز ب یاقدامات در راستا نیاست؛ آنها معتقدند که ا کانشانیآنها و قبور نزد

 .است ۶۷و تابستان 
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 یهاخانواده یبرخ نیدر اطراف محوطه گورستان خاوران نصب شده است. همچن  یبتن یوارهاید ریاخ یهاهفته در

 یها هیمحل ورود و نصب پا رییاز جمله، تغ یراتییتغ جادیاز ا ز،یدفن شده در گورستان خاوران ن یاسیس انیزندان

 .محل خبر داده اند نیمداربسته در اطراف ا نیدورب

( دیتهران )گلستان جاو انیدر آرامستان بهائ یاز دفن درگذشتگان شهروندان بهائ زیخصوص سال گذشته ن نیهم در

تهران گفته شده بود که جهت  یبهشت زهرا به شهروندان بهائ اقدام توسط مسئوالن نیکرده بودند. به دنبال ا یریجلوگ

  یال  ١۳۶٠ یسال ها نیگسترده ب یاعدام ها انیجر  درکه  یدسته جمع یاز محل گورها دیدفن درگذشتگان خود با

دفتر  یفهندژ، سخنگو نی م یشده استفاده کنند. س جادینام و نشان ا یاز آرامستان خاوران به صورت ب  یدر بخش ١۳۶۷

اموات خود را در   کنندیرا مجبور م انیتهران، بهائ یبهشت زهرا  یاز سو یندگانی »نما دیگو  یدر ژنو م ییجامعه بها

ندارد دفن کنند.   زی قبر را ن کی شی که گنجا انیقبور سابق بهائ یدر البال ایخاوران و  یدسته جمع یگورها حلم

از اعدام شدگان پس از   یاریخاوران که محل دفن بس یدسته جمع یشده اند که گورها یبهشت زهرا مدع ندگانی نما

 « .شده است  هیو تخل بیبوده به طور کامل تخر ۶٠انقالب در دهه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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