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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[

 

 ]روزنامه:[ امید زنجان

 8731مرداد ماه  ]تاریخ:[

 ۴ ]شماره:[

 ویژه آذربایجان

 

 فاجعه سیسان

 ای زیر بمباران ایدئولوژیکطالیی سبز یا مخروبه

 ترک خوش آب و هواترین روستای آذربایجان

متری جاده تبریز به تهران و در دامنه پر آب و  ۴۴۴کیلومتری شرق تبریز و به فاصله  ۴۴سیسان روستایی در 

رفت. سیسان دارای باغات حاصل خیز ارتفاعات زیبای واقع که یکی از مراکز اصلی و مهم بهائیان به شمار می

هکتار بود. اغلب  3۴۴هکتار و اراضی تحت زراعت به مساحت  3۷ای به مساحت تقریبی پرمحصول و گسترده

و دامداری متناسب با  زمینی سیبتا سیب درختی و کشت غالب زراعتی آن اختصاص به محصوالت باغات این روس

از آن، این روستا کانون اقتصادی مهمی برای منطقه و  برداری بهرهآن زنبورداری و تولید عسل بود که در زمان 

آمد. اراضی مسکونی آن بالغ بر نه هکتار و با رعایت اصول اولیه مسلمانان و مساکین آن به حساب می خصوصا  

 دارای اغلب امکانات شهری بود... شهری نیمهزندگی 

اند و اکنون ها ده را ترک کردهکنیم. آنها ساکن شهرستان کرج هستند و بعد از خرابی...بمشکالت مربوطه آغاز می

ها وارد های سپاه به مزارع نخود آنکنند، از صدماتی که دامبت میصح گذاری سرمایهاند و از عدم امنیت در برگشته

در این بیابان صامت چند نفر  که اینگویند و هزاران مشکل دیگر و ما از کرده است. از لودرها و ُبلدوزرهای سپاه می

رای مصاحبه در مسجد ده گویند که فردا روستائیان را بها به ما میایم، بسیار خوشحال هستیم آنروستایی پیدا کرده

ها جمع خواهند کرد و ما رفتیم تا فردا دوباره بازگردیم و من حواسم متوجه سخنی بود که در این مضمون: ما با بهایی

و  اخالق خوشهای افراد متمول بهائی انسان اصوال  در زمینه کشاورزی و عمران روستا اختالف چندانی نداشتیم و 

 چیز هیچرفتند و ما انتظار داشتیم وضع ما بهتر خواهد شد. ولی می سوس بودند و بایدمهربانی بودند ولی خوب جا

 !(...کردیم )چه کار می اینجاشد. البته هنوز امیدواریم. اگر امیدوار نبودیم  گونه اینخوبی اتفاق نیفتاد تا 

شخصی و قربانی نمودن منافع  های الزم و عدم مدیریت صحیح و اصولی و رجحان منافعفقدان آگاهی متأسفانه... 

عام در پای منافع خاص، عامل نابودی این روستا گردیده است. در گذشته نه چندان دور این محل آبادترین روستای 

در گمراهی  که اینرفت و اکثر ساکنان قبلی این روستا که پیرو فرقۀ ضالله بهائیت بودند و با منطقه به شمار می

در آبادانی روستا کوشا بوده و اغلب به داد و ستد مشغول و در راستای حفظ منافع خود  بردند سر میمحض دینی به 

ساعی بودند و با احداث باغات میوه به خصوص در جهت پرورش و اصالح سیب درختی و سیب زمینی برای 

ی شهری و با هاهایی به سبک خانهکردند و نیز در احداث خانهشد فعالیت میاستحاله که نوعی عسل محسوب می

ها باقی هستند و پس از پیروزی انقالب اسالمی و بر مال شدن اهداف امکانات بهتر فعال بودند که هنوز هم آثار آن

های قبلی مجبور به ترک روستا شدند. با فرار نمودن بهائیان بخشی از محل شوم ایشان و از دست دادن موقعیت

ای گردیده که هم اکنون در نظر بیننده تاهای اطراف تخریب وسیلهسکونت و منازل آنان توسط اهالی خشمگین روس

 ماند که دچار قهر و غضب زلزله بسیار شدیدی گردیده است.ده بزرگی را می ناآشنا
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مسئولین اقدام به حفظ باقی مانده باغات و اراضی نمودند ولی تاکنون نتیجه الزم و مطلوب و توجیهی و منطقی  هرچند

های بسیار مناسبی وجود داشتند که اگر اندیشه منطقی است که در این روستا ساختمان تأسفبسی  حاصل نگشته، جای

المنفعه و ارائه خدمات به توانستند از این بناها به جای اماکن عامگونه بود میو آگاهی الزم و بردباری و حلم علی

 شد...ها از مهاجرت اهالی روستاهای اطراف نیز میهای اطراف استفاده نمایند و این اقدامات نه تنروستاها و آبادی

خیزش، حتی جا باشد نفرین شده است مثل درختانش، مثل مزارع حاصل ... این جا جزو ایران نیست که هر کسی این

بهره ... این درد دل و اند و از کوچکترین حقوق شهروندی در جامعه اسالمی بیمسلمانان در این جا نفرین شده

 یابد...ما ادامه میدلداری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


