
   بهشت زهرا با توجيه دینیتخریب فطعه سی و سه
  

 و ٣٢، ٣٣طرح تخریب و بازسازی قطعه های رژیم خاوران، " ساماندهی"هماهنگ با طرح توطئه برای 
هائی که بسر خاک عزیزان خود  اخيرا خانواده. را را نيز در دستور کار خود قرار داده استبهشت زه١٠٠

آنها خواسته شده برای تعيين از ند، با اعالناتی مواجه شدند که ا مراجعه کردهنامبرد های  در قطعه
شود به  عه به این دفتر، به آنها گفته میبا مراج. تکليف وضع قبرها به دفتر بهشت زهرا مراجعه کنند

باید  گذرد نها میآ سال از عمر ٢٠دليل کمبود جا به پيروی از مصوبه هئيت دولت، قبرهائی که بيش از 
بنا براین، چنانچه .  دوم در معرض فروش قرار خواهند گرفتطبقات. ه صورت دو طبقه در آیندو بباسازی 
 در شود، به آنها داده می اولویت خرید،  فوقانی قبرها را خریداری کنند طبقاتها مایل هستند خانواده

فت می ورزند و با ها با این طرح مخال خانواده. خواهند کردبه دیگران اقدام به فروش آنها غير اینصورت 
شکل  خواهان حفظ آنها به خشی از تاریخ جامعه ایران هستند،ها ب بيان این مساله که این قطعه

قبرهائی که عمرشان به   اسالمشود، طبق قانون ها گفته می  در پاسخ به خانواده.شوند  میکنونی
ا مصمم هستند طرح  آنه.رسد، زمين آنها پاک و قابل استفاده مجدد هستند  سال می٢٠بيش از 

قبر سه خرید هر  برای. اجراء در آورندها را طبق مصوبه دولت به  بازسازی و دو طبقه کردن این قطعه
  . داخت چنين مبلغ سنگينی را ندارند توان پراند  ها اعالم کرده خانواده. ندا کردهميليون تومان تعيين 

  
از های گذشته  در سال را عوامل رژیم ٣٣ها، به ویژه در قطعه  اکثر سنگ قبرهای موجود در این قطعه

کنند، محدود بوده  ها مراجعه می هائی که به این قطعه خانوادهتعداد به دليل گذشت زمان، . اند بين برده
 مهاجرت کرده و در خارج ن و بسياری دیگر از ایرادر قيد حيات نيستنددر و مادران  بسياری از پ.است

 طرح سياست با ها  همين خاطر در فقدان خانوادهاز این امر آگاه است و بهبه خوبی رژیم . برند بسر می
   .ها را به اجراء در آورد  این قطعهتخریبآنها، قصد دارد سياست توطئه گرانه  به فروش قبرها 

  
رژیم در ی که  یزهرا به زندانيان سياس  بهشت٣٢  هائی از قطعه  و بخش٣٣گفتنی است که قطعه 
 مجاهدینی که در مصاف با نيروهای یا چریکهای فدائی و  و ه شدندخه مرگ سپردسلطنتی شاه به جو

 به نيروهای مذهبی نطير مجاهدین، ١٠٠قطعه . سرکوبگر شاه جان خود را از دست دادند، تعلق دارد
سالمی به جوخه مرگ در زندان رژیم جمهوری ا ١٣۶٠آرمان مستصعفان که در نيمه اول ده فرقان و 

  . های مسلحانه با سرکوبگران رژیم جان باختند، تعلق دارد درگيری یا در سپرده شده و 
  
و طرح توطئه  ١٠٠ ، ٣٢، ٣٣های   طرح تخریب قطعه)در تبعيد(انيان سياسی ایرانکانون زند 
های سياسی  کار عمومی ایرانيان، سازمانگلزار خاوران را شدیدا محکوم کرده و از اف "ندهیاسازم"

آميز رژیم  های توطئه خواهد با اعتراض به طرح چپ و مترقی، نهادهای مدافع حقوق بشر جهانی می
   . ها جلوگيری کنند جمهوری اسالمی، از به اجراء در آمد این طرح

  
  

  )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
   ٢٠٠۵ اکتبر ٣٠ برابر با ١٣٨٤  آبان ٨

  
 


