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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:[ 

 ١٣٨٩تیر  ٧]تاریخ:[ 

 

 «به هر خانه اى كه مى رویم، دارند گریه و زارى مى كنند»خانه بهائیان؛  ۵۰تخریب 

 توسط فهیمه خضر حیدری

انه بهاییان ایرانى ساكن روستایى در حوالى سارى، مرکز استان مازندران، با خ ۵۰از ایران خبر مى رسد كه 

 همكارى نیروهاى دولتى تخریب شده است. 

این چندمین بار است كه خبر تخریب منازل مسكونى بهاییان در ایران منتشر مى شود. پیش از این هم گورستان 

 بهاییان در ایران تخریب شده بود. 

یو فردا با یكى از بهاییان ایرانى كه اطالعات دقیقى درباره تخریب اخیر خانه هاى همكیشان خود در همین زمینه راد

  دارد، گفت و گو كرده است.

درخشان: روستاى ایول از توابع شهرستان سارى، نزدیك كیاسر است. به گفته خودشان، با هماهنگى هاى انجام شده، 

  چهار بولدوزر تخریب كرده و آتش زده اند. خانه متعلق به بهائیان را با كمك ۵۰حدود 

 چه كسانى است؟« خودشان»منظور شما از لفظ 

به گفته خود محلى هاى همان جا، كه )مى گویند( ما با هماهنگى هایى كه صورت داده ایم، این كارها را انجام مى 

ه قرار است این روستا را تخریب دهیم. جریان این بود كه از قبل زمزمه هایى براى تخریب كردن بود. مى گفتند ك

  كنند و خانه هاى بهائیان را به آتش بكشند، اما ما چنین چیزى را باور نمى كردیم.

آقا یك چنین چیزى دارند »با همه این تفاسیر ما به فرماندارى، استاندارى و به بخشدارى رفتیم. به آنها اطالع دادیم كه 

 «مى گویند، آیا چنین امكانى هست.

به بخشدارى رفتیم، به آنها گفتیم آقا دارند خانه هایمان را تخریب مى كنند. به ما ایراد گرفتند كه نامه و شكایتى  وقتى

كه نوشته اید، علیه نظام است. حتى تهدید به بازداشت كردند كه شماها را هم بازداشت مى كنیم. گفتیم االن خانه 

شما هستیم. ما كه بیگانه نیستیم ما اسراییلى نیستیم، انگلیسى نیستیم، هایمان دارد تخریب مى شود. ما بهایى و هموطن 

 آمریكایى نیستیم، به خدا ایرانى هستیم، ما باید چكار كنیم؟ به داد ما برسید، به خدا مانده ایم چكار بكنیم؟

 درخشان از بهائیان ساکن روستای ایول مازندران

نگران نباشید؛ خوب! ما دلمان قرص شد، اما به صورت اتفاقى آقاى  آنها گفتند: چنین مطلبى ممكن نیست، شما اصال

محمود پیرى به همراه خانواده اش به سمت ایول مى رفته، بالفاصله ماشینش كه وارد محل مى شود، مورد ضرب و 

خانه ایشان شتم شدید و فحاشى بسیار قرار مى گیرد كه چرا اینجا آمده اى؟ و در همین زمان متوجه مى شود كه اتفاقا 

  را داشته اند تخریب مى كردند.

 چه كسانى بودند كه ایشان را مورد ضرب و شتم قرار دادند؟

ساعت حق ندارید  ۴٨محلى هاى همانجا. چون بالفاصله او را هدایت مى كنند كه از آنجا برود و مى گویند كه شما تا 

 كه به سمت محل بیایید. 
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ه را با كمك چهار بولدوزر و در واقع با كمك ساكنان محلى همان جا تخریب كرده خان ۵۰متاسفانه باید اعالم كنم كه 

 خانه را تخریب كنند و به آتش بكشند. ۵۰اند، واقعا عجیب است كه یكباره 

خانه درچه وضعیتى هستند؟ وسایلشان چه شده است و خودشان در چه وضعیتى  ۵۰آقاى درخشان االن ساكنان این 

 قرار دارند؟

خانه اى كه مى رویم، دارند گریه و زارى مى كنند، البته این نكته را باید بگویم كه دوستان ما ساكن آنجا ما هر 

، این دوستان را از آنجا بیرون كردند، آمدند ١٣۶۲تیر سال  ٧نبودند. در سال هاى اوایل انقالب، یعنى در روز هفتم 

چنانى كردند، آنها را با بیل و كلنگ زدند و در مسجد حبس كردند و گفتند كه شما باید حتما مسلمان بشوید. تهدیدهاى آن

  و از آنجا بیرون كردند.

از آن تاریخ به بعد، اینها هر سال در زمان برداشت محصولشان دو یا سه روز از پاسگاه و دادگسترى نامه مى گرفتند 

مانند و بتوانند زمین هایشان را كشت كنند. اگر كه بتوانند به آنجا بروند و این دو سه روز را حداقل در خانه هایشان ب

  چه قسمت اعظمى از زمینها را گرفته بودند و...

 آقاى درخشان یعنى مالكان این خانه ها و مزارع براى مراجعه به خانه خودشان ناگریز بودند كه هر بار نامه بگیرند؟

دادگسترى نامه مى گرفتند كه بتوانند دو روز سه روز دقیقا. هر بار و یا هر سالى كه مى خواستند به آنجا بروند، از 

در خانه هاى خودشان بمانند. در این مورد به ارگان هاى مختلف سر زدیم. هر جا كه رفتیم با بى اعتنایى و بى مهرى 

  مواجه شدیم، وقتى به بخشدارى رفتیم، به آنها گفتیم آقا دارند خانه هایمان را تخریب مى كنند.

گرفتند كه نامه و شكایتى كه نوشته اید، علیه نظام است. حتى تهدید به بازداشت كردند كه شماها را هم  به ما ایراد

بازداشت مى كنیم. گفتیم االن خانه هایمان دارد تخریب مى شود. ما بهایى و هموطن شما هستیم. ما كه بیگانه نیستیم ما 

به خدا ایرانى هستیم، ما باید چكار كنیم؟ به داد ما برسید، به خدا اسراییلى نیستیم، انگلیسى نیستیم، آمریكایى نیستیم، 

 مانده ایم چكار بكنیم؟

 آقاى درخشان این كسانى كه این برخوردها را مى كنند، بیشتر دولتى ها هستند یا خود مردم محلى؟ 

دارى هیزم داشته چطور تا خانه كه هر خانه اى یك آخور و یك جا براى نگه ۵۰تصور خود شما چیست؟ فكر مى كنید 

ممكن است بدون هماهنگى تخریب شود؟ ما هم قبل از تخریب و هم در حین تخریب اطالع دادیم، به نظر شما چگونه 

  باید باشد؟ و عالوه بر این، دوستان ما اطالع داده اند. ولى متاسفانه هیچ كارى براى جلوگیرى از این اتفاق نكردند.

 دنده بودند احتماال از طرف بخشدار یا فرماندار بوده است؟این بولدوزرهایى هم كه آور

ما نمى دانیم و نمى توانیم این جور بگوییم كه از طرف چه كسى بوده است؟ متاسفانه هر چى بوده، االن تخریب كامل 

  انجام شده است.

ر گفتیم امكان چنین اتفاقى وجود جالب اینجا است كه ما یك یا دو روز قبل خدمت استاندار رفته بودیم، به معاون استاندا

استاندار مثل پزشك یك جامعه مى »دارد. جوابى كه معاون استاندار داد خیلى تامل برانگیز است. ایشان فرمودند: 

حاال من این را از شما سوال مى « ماند، اگر حس كند كه غده اى در بدنه جامعه مضر است مى تواند آن را بردارد

 «هایی روستاى ایول همان غده مضر جامعه هستند؟آیا كشاورزان ب»كنم: 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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