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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[

 

 گزاری هراناخبر ]برگرفته از سایت:[

 ٢٠١۴  هم ١٩ -  ١٣٩٣اردیبهشت  ٣٠ ]تاریخ:[

 

 به پرونده شهروندان بهایی ایول ۴٩خبرگزاری هرانا | ورود دادگاه ویژه اصل 

پرونده منازل شهروندان بهایی روستای »ایول« که مصادره و تخریب شد در دادگاه ویژه اصل   –خبرگزاری هرانا 

 شود.قانون اساسی بازبینی می ۴٩

  ٢۵نزدیک به  ١٣۶٢به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، سال  بنا

 خانوار بهایی از منازل و امالک خود در روستای »ایول« بیرون رانده شدند. 

دا به منازل و  همان زمان نسبت به این رفتار در مراجع قضایی شکایت نمودند تا بتوانند مجد این شهروندان بهایی از

ساله توسط مالکان اصلی کاشت و برداشت   امالک خود بازگردند اما نیمی از امالک ایشان تصرف شده و نیم دیگر هر

های بهائیان، انبار کاه و طویله را تخریب نمودند و زمین را کامال تمام خانه  ١٣۸٩شد تا اینکه افراد محلی در سال می

 مسطح کردند.

دادگاه تجدیدنظر   ۸مجددا شکایتی در مراجع قضایی مطرح نمودند که این پرونده نیز همچنان در شعبه مالکان بهایی 

 استان در جریان است. 

قانون اساسی، که وظیفه مصادره اموال و امالک وابستگان  ۴٩در این بین با گزارش افراد محلی به دادگاه ویژه اصل 

جددا پرونده شهروندان بهایی روستای »ایول« توسط قاضی این دادگاه  به رژیم گذشته را بر عهده دارد قرار است م

 ویژه بررسی شود.

یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: »روستائیان محلی که به زمینهای بهاییان چشم 

ی هستند که به اسرائیل و  های بهایایولی  ]اراضی[   اند که صاحبان این عراضیدارند به دادگاه ویژه گزارش کرده

اند. از آنجا که صاحبان این امالک همگی در ایران هستند و در صدد جمع آوری سند و مدرک آمریکا و انگلیس رفته

 هایشان شاید موفق شوند نظر قاضی را تغییر دهند و امالک خود را پس بگیرند.«مالکیت زمین

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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