
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بسمه تعالی

 اله العظمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران محضر مبارک حضرت آیت

 

رسانیم روستای ایول در منطقه احتراماً با سالم و آرزوی توفیق در خدمت به قشر تهیدست و نیازمند به عرض می 

مان در طی قرون و اعصار  دالعبور کوهستانی بخش چهاردانگه ساری واقع است. اجدادور افتاده محروم و صعب

ینهای مزروعی تبر تراشی وارثی که در زمان  گذشته در آنجا مقیم بودند اینجانبان نیز با در اختیار داشتن زم

اصالحات ارضی بنام متصرفین ثبت شده بود در روستای مذکور به کار کشاورزی مشغول بودیم و از عواید آن امرار  

  ٧کردیم تا اینکه در تاریخ نمودیم و همه اهل محل در نهایت دوستی و خویشاوندی در کنار هم زندگی می معاش می

ای از ساکنین مسلمان محل با سوء استفاده از جو انقالب با خشونت و بنام اینکه در نظام جمهوری ده ع ١٣۶٢تیرماه 

اسالمی ایران افراد بهائی صاحب حقوق اجتماعی نیستند با برنامه ریزی قبلی به منازل مسکونی مان هجوم آوردند و  

انرا که افراد ضعیف و فاقد ملجاء و پناه هستیم از م  با ضرب و شتم و اهانت و ایجاد رعب و وحشت اینجانبان و عائله

مان را تصرف و پایمال احشام خود کردند و تمامی زندگی و اغنام و  مان نمودند محصول زراعت هستی ساقط و آواره

ای  احشام و طیور اشجار مثمر ثمرمانرا غارت و تخریب و بنا حق تصرف نمودند از آن روز تا حال دادخواهی عدیده

مان ترتیب اثری ندادند و تمامی ساختمانهای مامی مراجع ذیصالح مملکتی نمودیم متأسفانه به عرایض بر حقبه ت

مان که از خشت و گل بودن بر اثر برف و باران به ویرانه تبدیل شدند هر وقت خواستیم به محل وارد شویم  مسکونی

محل قرار گرفتیم و با سنگ و چوب و دشنام ما را از  و به مرمت منازلمان اقدام نمائیم با هجوم و تعرض مسلمانان 

محل بیرون راندند حال از آن محضر مبارک استدعای عاجزانه داریم که بذل عنایت و بزرگواری در حق این  

بیچارگان بفرمایند و دستور مرمت منازلمان را صادر فرمایند انشاءهللا با حمایت و پشتیبانی مقامات محترم مسئول 

 مت و کوشش خودمان این محل مخروبه را آباد و سرزنده نمائیم.کشوری و ه

 با تقدیم احترام بهائیان آواره روستای ایول ساری

هللا روح  –روشن موفقی  –داریوش موفقی  -اله موفقی شمس –فرامرز روحانی  –اله موفقی عین  –عطاءهللا موفقی 

  –هادی جذبانی  –یوسفعلی احمدی  – امین عالی  –ضیاءهللا ثابتیان  – سیدمحمد درخشان  –اکبر موفقی  –روحانی 

مهدی   –عبدالعلی اکبری   –عبدالباقی روحانی سیدمهدی صادقی  –علی پیری  –سعادت روحانی  –الدین ثابتیان قوام 

  –ری عوضعلی اکب –محمود پیری  –نصرالدین نوبخت   – جمال موفقی –چنگیز جذبانی  –پرویز جذبانی  –جذبانی 

 محمد موفقی

 ]امضاء افراد در زیر اسامی آنها[

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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