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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[

 

 رادیو فردا ]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠١اردیبهشت   ٨]تاریخ:[ 

 

 بخشی از آرامستان بهاییان در همدان تخریب شد

 .بهاییان در همدان خبر دادسخنگوی دفتر جامعه جهانی بهایی روز چهارشنبه، هفتم اردیبهشت، از تخریب آرامستان 

سیمین فهندژ در توییتی هدف از این اقدام را »آزار بدون مجازات جامعه بهایی« با هدف »پاکسازی فرهنگی« اعالم  

 .کرد

بار ادامه دارد. این  #ایرانتوسط عوامل حکومت  #بهاییانهای امان قبرها و آرامستان بار دیگر مردگان! تخریب بی" 

بدون مجازات. این اقدام، عمالً   #بهائیهدف قرار گرفت. راه دیگری برای آزار جامعۀ  #همدان بهائیان در  #آرامستان

 ." #مردگان_را_راحت_بگذارید .پاکسازی فرهنگی است

خانم فهندژ درباره جزئیات تخریب این آرامستان به سایت حقوق بشری هرانا گفت که این اقدام در ماه گذشته در بخش  

« و »ساختمان محل دعا خواندن« آرامستان بهاییان همدان صورت گرفته و باعث ریزش سقف ساختمان »غسالخانه 

 .شده است

 .به گفته سخنگوی دفتر جامعه جهانی بهایی، هنوز مشخص نیست که چه نهادی اقدام به این کار کرده است

توان به تخریب گورستان آن جمله می   های بهاییان در جمهوری اسالمی سابقه طوالنی دارد که ازتخریب آرامستان

بهاییان قروه، تخریب غسالخانه گورستان بهاییان در سنندج، پلمب گورستان بهاییان در کرمان، تخریب سنگ قبور 

شیراز، قطع درختان گورستان بهاییان در ارومیه و تخریب آرامستان بهاییان روستای کتا در کهگیلویه و  بهاییان در

 .های گذشته اشاره کردبویراحمد در سال

های هاست که با فشارهای زیاد و تبعیضشناسد و پیروان آن ده جمهوری اسالمی ایران، آیین بهاییت را به رسمیت نمی

 .رو هستندگسترده روبه

ها و حق های متعددی درباره بازداشت، اعدام و محرومیت بهاییان از تحصیل در دانشگاهدر چهار دهه گذشته، گزارش 

 .ار معاش پیروان این آیین در ایران منتشر شده استامر

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://www.radiofarda.com/a/destruction-bahaei-cemeteries-iran/31824925.html

