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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[

 

 کار آنالین ]برگرفته از سایت:[

   ١۴٠٠اردیبهشت   ٨ ]تاریخ:[

 

 نابودی گورستان خاورانطرح 

یافته با مشکلی جدی  های سازماندر اواخر دهه هفتاد بود که جامعه بهائیان تهران عالوه بر تمام فشارها و تبعیض

کرد. بهائیان به حق نگران  روبرو شد، دولت از اختصاص زمین جدید برای دفن فوت شدگان بهائی خودداری می 

ن که در یک محوطه با گورستان خاوران قرار دارد، مانند اوایل روی کار آمدن  بودند که با پر شدن گورستان بهائیا

جمهوری اسالمی و تخریب گلستان جاوید در تهران، آنان جائی برای دفن فوت شدگان خود نداشته باشند. آنان به  

ای دفن فوت  کردند که زمینی را در مجاورت محل کنونی گورستان بهائیان تهران برمقامات مختلف مراجعه می

شدگان خود به دست آورند. بهائیان به شکلی غیر رسمی این نگرانی خود را با بستگان اعدام شدگان دهه شصت در  

 گورستان خاوران در میان گذاشته بودند.

از سوی دیگر بستگان اعدام شدگان دهه شصت که عزیزانشان در گورستان خاوران به خاک داده شده بودند، به ویژه 

های اوین تهران و گوهردشت در زندان  67دسته از بستگان اعدام شدگان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان آن 

 67کردند که همه یا تعدادی زیادی از عزیزانشان در گورهای جمعی کشف شده در پائیز و زمستان کرج که گمان می

حکومت با فشار وارد کردن به بهائیان آنان را مجبور کنند  اند، نگران بودند که در گورستان خاوران به خاک داده شده

 ها جدی بود.که فوت شدگان خود را در محل این گورهای جمعی به خاک بسپارند. نگرانی

کردند. من نیز یکی از های اعدام شدگان دهه شصت نیز جمعی یا فردی برای پیشگیری از این فاجعه اقدام می خانواده

جلوگیری از این فاجعه با دوستان بهائی خود که اتفاقا از افراد شناخته شده جامعه بهائیان ایران بودند آنها بودم. برای 

دادند که تا آنجا که برایشان مقدور باشد در برابر این فشارها مقاومت کردم و آنان به من اطمینان میصحبت می

دانست. حقیقت آن بود که جامعه بهائیان در د، هیچ کس نمیتوانست تداوم یابها میخواهند کرد. اما تا کجا این مقاومت

 برابر این فشارها تنها بودند.

از همین رو تالش کردم که ما نیز به نوبه خود به دولت برای اختصاص زمینی برای دفن فوت شدگان بهائی فشار 

ای در  ود، تماس گرفتم. در جلسه وارد کنیم. با ناصر زرافشان، وکیلی که به بستگان اعدام شدگان دهه شصت نزدیک ب

دانستیم که  دفتر وی از او خواستم که از طرف من با نهادهای دولتی و جامعه بهائیان به شکل رسمی تماس بگیرد. می

ها و بالطبع شورای شهر هستند. او پیشنهاد کرد که به اولین شورای شهر  ها در حوزه مسئولیت شهرداریگورستان

سیس شده بود مراجعه و از آنان بخواهیم که به وظایف خود عمل کرده و با اختصاص زمینی به تهران که به تازگی تا

 بهائیان از بروز یک فاجعه انسانی جلوگیری کنند. 

در آن زمان بهائیان با این استدالل بسیار ساده و قوی که "ما به لحاظ عقاید خود مجاز نیستیم که فوت شدگان خود را  

ن دیگری دفن شده است، به خاک بسپاریم" در مقابل فشار دولتی مقاومت می کردند. چندی بعد در محلی که پیش از آ 

بهائیان برای مشخص و برجسته کردن مرز گورستان بهائیان و گورستان خاوران و تاکید بر این نکته که از این خط  

ر مقاومت بهائیان و تالش های  فراتر نخواهند رفت، در قطعه غربی یک جدول بتونی تعبیه کردند. دولت در براب

بستگان اعدام شدگان برای جلوگیری از تخریب گورستان خاوران، زمین جدیدی را در مجاورت گورستان بهائیان به 

 آنان اختصاص داد. 
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های عملی مسئوالن برای حفر گورهای جدید در  اینک دوباره این ترفند کهنه، به شکل جدید و بسیار خطرناک و با گام

ن خاوران، جامعه بهائیان در تهران و سراسر جهان، بستگان اعدام شدگان دهه شصت و به ویژه مادران و  گورستا

های خاوران و فعاالن حقوق بشر را با احتمال وقوع یک فاجعه انسانی روبرو کرده است. تصاویر منتشر شده خانواده

 اند.ت و گویا دو نفر در این گورهای جدید دفن شده نشان از آن دارد که ده گور جدید در گورستان خاوران حفر شده اس

مسئوالن حکومتی با فشار وارد کردن بر بهائیان برای دفن فوت شدگان خود بر روی گورهای جمعی نه تنها حرمت  

اند، بلکه فشاری بسیار سنگین بر بستگان اعدام شدگان دهه شصت  فوت شدگان و حقوق بستگان آنان را پایمال کرده

 کنند.وارد می

المللی ناظر حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و فدراسیون های گذشته مقامات سازمان ملل و نهادهای بیندر سال 

اند که به تضییقات سازمان های حقوق بشر بارها و به اشکال مختلف از دولت جمهوری اسالمی خواستهجهانی جامعه

اعدام شدگان دهه شصت خاتمه داده و از تجاوز به حریم گورستان  یافته و گسترده خود بر علیه بهائیان و بستگان 

اند که خاوران و به ویژه گورهای جمعی در این گورستان و دیگر نقاط کشور پرهیز کنند. آنان بر این نکته تاکید کرده

ها به لحاظ پزشکی اند نه تنهائی که اعدام شدگان دهه شصت در آنها دفن شده ها و مکاناین گورستان و دیگر گورستان

های دهه شصت و به ویژه بازماندگان قانونی حائز اهمیت است، بلکه از منظر انسانی و عواطف بازماندگان اعدام 

 مانند است. دارای اهمیتی بی ۶7قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورنکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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