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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:[

 ۱۹۷۸دسامبر  ۲ – ۱۳۵۷آذر  ۱۱شنبه  :[تاریخ]

 

 هژبر یزدانی دوم

 نابودی یك روستا در شهریار

یعقوب ساجدی و  مطلب زیر را که مالحظه میکنید مربوط بروستای هفت جوی در شهریار میباشد و این دو نفر یعنی

موسی ساعدی با چپاول اموال مردم و باال کشیدن اراضی اطراف روستا، و فروختن این اراضی دولتی بقیمت گزاف، 

است، آنها قانون اصالحات ارضی را پایمال کرده و چاههای مردم را از بین برده دهها و صدها میلیون، چپاول کرده

اند زودتر باید بداد مردم این اند. آنها که در تعدی باموال مردم، از هژبر یزدانی )که مانند آنها بهائی است( درس گرفته

 واهیم کرد. روستا رسید، ما هم با اهالی و انجمن روستای هفت جوی از هر کمکی دریغ نخ

 جناب آقای دادستان محترم شهرستان کرج

)جناب آقای  ۱۳۵۶اسفند  ۸در تاریخ  -بمنظور احقاق حقوق قانونی و حیاتی خود  -ما اهالی هفت جوی )شهریار( 

ما را تعقیب کند و از مجرای  سید ابوالقاسم رضوی را بوكالت خود تعیین کردیم تا در دادسرای کرج شکایت چند سالۀ

ون، سریعا به نتیجه برساند و با آن که موضوع شکایت ما تهیۀ آب برای کشتزارهای خویش میباشد و فوریت دارد قان

در اثر عدم حضور یعقوب ساعدی و موسی ساعدی )معروف به ایرج( و هوشیار ساعدی در دادگاه و طفره رفتن آنان 

ه نرسیده، با آن که مدارك و امضاهای رسمی هر سه و قانون شکنی آنان بر علیه ما، کار شکایت ما همچنان به نتیج

تاکنون  ۱۳۴۹نفر مزبور در پرونده مربوطه، موجود است و در حقانیت دعوای ما، هیچ شکی وجود ندارد و از سال 

خانوار مسلمان هفت جوی، خواستار قطع و فصل دعوای آب هفت  ۵۸ما را سرگردان و متضرر کرده و اکنون ما 

 یباشم ]میباشیم[جوی بطریق زیر م

چون در طول سالهای متمادی ثابت شده که سه مالك نامبرده و هشت خانواده غیر مسلمان )ساکنین هفت جوی( در  -ا

 بیچاره کردن ما، و قانون شکنی علیه ما، همدست هستند.

باید از بین برود چون ما و همسران و کودکان ما حق زندگی در اراضی و مسكن و قریه خود را داریم و حقابۀ ما ن -۲

 های زیبای ما را این سه نفر و مباشرشان از بین بردند.همانطوری که بیشتر درخت

( آقای مدیرکل ۳۴۵۰/ ۱۵)بشماره  ۱۳۴۹شهریور  ۱۰چون این سه تن با آنکه پس از وصول نامۀ مورخۀ  -۳

 ۷ر شدند بمحضر رسمی شماره حفاظت منابع آب بها و شناخته شدن حق ما در مورد بدست آوردن حقابۀ خویش ناچا

حاضر شوند و قرارداد حفر چاه را بخرج خودشان امضا نمودند و قرار شد که دو  (۱۳۴۹اسفند  ۴ شهریار )در روز

 دانگ آن متعلق به ما باشد. با همۀ اینها پس از اخذ پروانه حفر چاه آنان به آزار ما ادامه دادند و هنوز هم میدهند...

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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