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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[

 

 خبرگزاری هرانا ]برگرفته از سایت:[

 ٢٠١٠ژوئن  ٢۶ - ١٣٨٩تیر  ۵ ]تاریخ:[

 

 خبرگزاری هرانا | هرانا؛ گزارش ویدیویی از تخریب منزل پنجاه تن از شهروندان بهایی در روستای ایول

بهایی ساکن روستای ایول مازندران توسط عوامل خودسر مورد  منازل پنجاه تن از شهروندان  –خبرگزاری هرانا 

تخریب واقع شد، متن زیر گزارشی تشریحی به همراه ویدیویی از وقایع اخیر این روستا است که توسط گزارشگران  

 هرانا تهیه شده است.

 واقع شده است.  در جنوب شرقی شهرستان ساری روستای ایول، در چهار دانگه ی هزار جریب استان مازندران، و

این روستا که در سالهای اخیر به دلیل سکونت برخی از شهروندان بهایی در آن همواره از سوی عوامل خودسر و با  

 مشایعت نیروهای انتظامی و امنیتی صحنه زد و خورد بین آنها و پیروان آئین بهایی بوده است.

ستا به دلیل فشارهای وارده بر ساکنین بهایی آن در سال  در ایران برخی از ساکنین این رو ١٣۵۷پس از انقالب بهمن 

اقدام به کوچ اجباری شده و بسیاری از زمین های ایشان توسط سایر روستائیان و افراد خودسر منطقه مصادره  ١٣۶٢

 شد.

بهائیان آخرین واقعه ی این روستا نسبت به بهائیان ایول، مربوط به همین روزها است و ماجرا از این قرار است که 

ایول متوجه شدند که برخی از روستائیان ایول در حال تهیه ی استشهاد محلی به جهت تخریب و تسطیح و خاکبرداری 

آنان را   به بخشداری کیاسر مراجعه نمودند و ١٣٨٩تیر   ١منازل بهائیان هستند و وقتی عزمشان را جزم دیدند روز 

ضمن    -روز بعد از آن - نفی و غیر قانونی اعالم شد. دوم تیرماه در جریان گذاشتند ولی این موضوع توسط آن نهاد

و پاسگاه نیروی  مراجعه ی مجدد به بخشداری کیاسر به فرمانداری و استانداری در ساری و دادگاه عمومی کیاسر

دانسته و   انتظامی تلمادره نیز مراجعه شد ولی همگی اظهار بی اطالعی نموده و چنین اقدامی را محکوم و غیر قانونی

 مسببین آن را مجرم قلمداد نمودند و قول پیگیری آن را دادند. 

در همین حین خانواده ی آقای پیری که بی خبر از وقایع بوده به جهت برداشت محصول وارد روستای ایول شده و در  

رد اعتراض شدید  نزدیکی منزلش با ماشین پراید که چهار نفر سر نشین داشته مواجه می شود و از سوی مهاجمین مو

 آنان واقع می شود که چرا بدون اجازه وارد روستا شدند. 

این خانواده مشاهده می کند که تعدادی از افراد باالی ساختمان آنان مشغول تخریب می باشند و در همین زمان آقای  

 محمود پیری مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. 

اسگاه تلمادره مراجعه و شکایتی از این ماجرا تنظیم و تحویل مقامات به بخشداری و سپس به دادگاه کیاسر و نیز به پ

 مزبور می کنند که مورد توجه قرار نمی گیرد.

لودر با تعدادی کامیون مشغول تخریب و تسطیح و خاک برداری از   ۴در همان شب نیز طبق اظهار یکی از افراد، 

 منزل از منازل بهائیان ایول می شوند.  ۵٠حدود 

 کلیک کنید اینجا برای مشاهده فیلم در سایت یوتیوب صویری از وقایع روستای ایول:گزارش ت

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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